
CONTRATO ADMINISTRATIVO 006/2018 
 
 

Contrato administrativo de prestação de serviços de transporte 

de trabalhadores. 

 
 

O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o nº. 04.207.526/0001-06, com sede na Avenida Emílio Knaak, 1160, 
Centro, em Novo Xingu / RS, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON 
MARTINI, denominado de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ADEMAR 
SCHORN - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.170.949/0001-89, com sede na AV EMILIO KNAAK, bairro Centro, município de Novo 
Xingu/RS,  denominada de  CONTRATADA, com base na Lei Federal nº. 8.666/93 e no 
PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2017, 
firmam o presente contrato nos termos das cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

Constitui objeto deste ato a contração de serviços relacionados ao Transporte de 
Trabalhadores do Município, conforme especificações, roteiros e descrições a seguir: 
 

Item Descrição – trajeto Valor por trajeto 
completo (R$) 

1 

PELA MANHÃ (ida) – saída próximo ao Centro 
Administrativo Municipal, passando pela Rua da Usina, Linha 
Santo Antônio, Rodovia RS 500, até a Fábrica de Urnas 
Funerárias no Distrito Industrial de Constantina. Deste último 
ponto, o transporte deverá se deslocar até o Centro da cidade 
de Constantina, onde estará encerrado o trajeto de ida. 
O horário de saída pela manhã será calculado de modo a 
propiciar que todos os trabalhadores transportados cheguem 
em seus respectivos locais de trabalho, antes do horário que 
necessitam iniciar as suas atividades, ou seja,  próximo das 
sete horas. 
 
À TARDINHA (retorno) - saída do centro da cidade de 
Constantina, passando pela Fábrica de Urnas Funerárias, no 
Distrito Industrial daquela cidade, seguindo pela Rodovia RS 
500, passando pela Linha Santo Antônio, em Novo Xingu, 

R$115,63 



encerrando o trajeto em frente ao Centro Administrativo 
Municipal de nossa cidade. 
 
O horário de saída, à tardinha, será próximo das dezoito horas, 
quando todos os trabalhadores a serem transportados tenham 
encerrado as suas atividades. 
 
Frequência: As viagens serão realizadas todos os dias, de 
segunda a sexta-feira, podendo haver a necessidade da 
realização de viagens aos sábados, quando, então, o retorno 
será próximo ao meio dia, ao invés de tardinha. 
 
Roteiro inverso – A empresa, caso entenda conveniente, 
poderá executar o itinerário de forma inversa, ou seja, na saída 
partindo da Linha Santo Antônio e passando por Novo Xingu 
e no retorno passando por Novo Xingu e finalizando na Linha 
Santo Antônio. 
 
CAPACIDADE MÍNIMA DO VEÍCULO: 24 (vinte e 
quatro) passageiros. 
 
DISTÂNCIA APROXIMADA (IDA E RETORNO): 30,5 
(trinta vírgula cinco) Km. 
 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 

O percurso diário previsto poderá sofrer acréscimos ou supressões, mantendo-se o 
trajeto principal, atendendo aos interesses do Município e aos dispositivos legais, até o limite 
de 25% (vinte e cinco) por cento, sobre o valor do contrato, conforme parágrafo primeiro, do 
artigo 65, da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: Havendo necessidade de adequação do trajeto, mediante 
procedimento administrativo formulado pela Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Finanças, devidamente aprovado pelo Prefeito Municipal, este contrato 
poderá ser aditivado de acordo com as normas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

 
 
   



CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 
 Este instrumento terá vigência pelo período de 12 meses a contar de 08(oito) de 
janeiro de 2018, podendo ser prorrogado, anualmente, de acordo com as disposições do inciso 
II, do art. 57, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 
 

Pela prestação do serviço, a CONTRATADA receberá, por trajeto completo 
realizado, o valor de R$ 115,63 (cento e quinze reais e sessenta e três centavos) a ser pago até 
o décimo dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação de 
nota fiscal, incidindo juros de 0,5% ao mês  e correção monetária pelo IGP-M pro rata die em 
caso de atraso. 

Parágrafo primeiro -Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer 
acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos 
empregados utilizados na prestação do serviço. 

Parágrafo Segundo -Serão processadas as retenções previdenciárias e tributárias nos 
termos das leis que regulam a matéria. 

Parágrafo Terceiro - No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) 
meses, será concedido reajuste ao preço contratado, tendo como indexador a variação do 
IGPM/FGV. 

Parágrafo Quarto – Quando da concessão de reajuste, nos termos do parágrafo 
anterior, e tendo ocorrido concessão de reequilíbrio econômico-financeiro no período de 
vigência que se finaliza, este será deduzido, total ou parcialmente, do percentual de reajuste, 
de forma que haja a manutenção das condições efetivas da proposta, nos termos do artigo 37, 
inciso XXI da Constituição Federal. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
03   – SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
03.01    – Administração do Sistema Governamental 
2.003   – Manutenção das Atividades Administrativas 
3.3.90.39.00...0001  – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
CLÁUSULA SEXTA - Compete à CONTRATADA: 
 

I – executar fielmente o objeto do presente contrato; 
  II - indicar preposto para representá-la na execução do presente contrato; 
  III - responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou 



despesas incidentes sobre os serviços contratados, bem como por cumprir todas as obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a 
execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos; 
  IV - apresentar, mensalmente, cópia das guias de recolhimento dos encargos 
trabalhistas e previdenciários, juntamente com a nota fiscal de prestação de serviço; 
  V - zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério 
do Trabalho, e o CTB. 
  VI - responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à 
CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados 
mediante processo administrativo, quando da execução dos serviços; 
  VII - reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços efetuados em que se verificar 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço contratado; 

VIII - manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 

IX - executar o serviço de modo satisfatório com as determinações do 
CONTRATANTE; 

X- cumprir  os horários e trajeto  fixado; 
XI- apanhar os trabalhadores nos locais determinados; 
XII- tratar com cortesia  os trabalhadores e os agentes de fiscalização; 
XIII- manter o serviço em funcionamento, substituindo o veículo por outro sempre 

que se fizer necessário; 
XIV- manter o veículo com os requisitos exigidos  pela legislação de trânsito,  

inclusive quanto a novas disposições que venham a ser editadas. 
XV- comprovar que o veículo colocado à disposição dos serviços contratados 

atendem a todas as exigências da legislação e regulamentos de trânsito atuais ou que venham 
a ser exigidas pelos órgãos normatizadores; 

XVI- comprovar que o condutor do veículo deverá atender as qualificações e possua 
a habilitação exigida pela Legislação vigente. 

XVII- prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos trabalhadores, conforme 
estabelecido neste contrato, de modo a satisfazer as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, devendo, para tanto, 
procurar, sempre que possível, modernizar seu veículo e mantê-lo em bom estado de 
conservação. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – Compete ao CONTRATANTE: 

 
I - efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados, 

em conformidade com a Cláusula Sexta; 
II – determinar as providências necessárias quando os serviços não estiverem sendo 

realizados na forma estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das 
sanções pertinentes, quando for o caso; 



III - designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços objeto desse 
contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
 
 A CONTRATADA ficará sujeita, às seguintes penalidades: 
 
a) Aplicação de advertência no caso de executar o contrato com irregularidades, passíveis de 
correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado. 
b) Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, limitada a 5 (cinco) 
dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
c) Multa de 6 % (seis por cento) no caso de constatado defeito na prestação do serviço 
contratado. 
d) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo  de 14 (quatorze) meses; 
e) Multa de 15% (quinze por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 20 (vinte) meses; 
f) Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento licitatório, 
será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 03 (três) ano(s). 
g) As multas serão calculadas sobre o valor do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 
 O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato nos casos previstos no art. 78 da Lei 
de Licitações, naqueles que já foram expostos e, também, quando houver: 
 
a) manifesta  deficiência do serviço ou prestação do serviço de forma inadequada; 
b) reiterada desobediência  aos preceitos estabelecidos na legislação  e neste contrato; 
c) falta grave a juízo do CONTRATANTE, devidamente comprovada, após garantido o 

contraditório e a ampla defesa; 
d) paralisação  ou abandono total ou parcial  do serviço, ressalvada as hipóteses  de caso 

fortuito ou força maior; 
e) descumprimento do prazo para início da prestação do serviço; 
f) perda das condições  econômicas, técnicas ou operacionais necessárias à adequada 

prestação dos serviços; 
g) descumprimento das penalidades  impostas pelo CONTRATANTE. 
h) descumprimento de qualquer das obrigações pela contratada. 
 



CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
Sem prejuízo de plena responsabilidade da contratada, todos os serviços serão fiscalizados 
pelo servidor Dilamar Cezar Conterato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, Inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº. 8.666/93 
será concedido reequilíbrio econômico-financeiro, mediante requerimento e prova documental 
das alterações.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 

Para dirimir eventuais litígios decorrentes deste contrato as partes elegem o Foro da 
Comarca de Constantina / RS. 
 
 E, por estarem justos e acordados, lavrou-se o presente contrato em três vias de igual 
teor e forma que, achado conforme e assinado, foi entregue às partes. 

 
 Novo Xingu, 04 de janeiro de 2018. 

 
 
 

JAIME EDSSOM MARTINI     ADEMAR SCHORN - ME 
Prefeito Municipal                                                                Contratada 
              Contratante 

 
 
 

DILAMAR CEZAR CONTERATO 
Fiscal do Contrato 
 
 
Testemunhas: 
 
1.________________________________              2.________________________________ 
CPF:                                                                         CPF: 


