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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 
Contrato de Prestação de Serviços nº 127/2023, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa EDEVALDO 
 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
77.816.510/0001-66, neste ato represen
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 
EDEVALDO WELTER - TRANSPORTE, inscrito no CNPJ sob o nº 35.327.047/0001
Avenida Roma, 1152, CEP: 85603508, Bairro Jardim Itália, na cidade de Francisco Beltrão/PR, doravante 
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações 
subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da dispensa d
as seguintes cláusulas e condições.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 
O objeto do presente termo é a prestação de serviços de transporte escolar por micro ônibus em estrada de 
chão, nos períodos matutino e vespertino, para a
localidades de Linha Piracema, Linha Bom Jesus, Altaneira, Linha Cover, Linha Garbossa, Linha Formiga e 
Fazendinha para Assentamento Missões, totalizando 135 km diários, pelo período de quatro meses. de 
acordo com as especificações abaixo: 
 
Lote Item Código  

 
Descrição  

001 1 85984 Transporte Escolar por Micro Ônibus em estrada de 
chão, nos períodos matutino e vespertino, para 
alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, das 
localidades de Linha Piracema, Linha Bom Jesus, 
Altaneira, Linha Cover, Linha Garbossa, Linha 
Formiga e Fazendinha para Assentamento Missões, 
totalizando 135 km diários.   

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O transporte escolar a que se refere este Contrato será executado 
pelaCONTRATADA, conforme rotas previamente definidas pelo CONTRATANTE, 
nesta cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE poderá alterar os itinerários, trajetos e horários, objetos 
desta cláusula, bem como acrescentar ou diminuir a quilometragem, através de termo aditivo, sempre que 
achar necessário e conveniente, devendo vigorar após anúncio com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias. 
 
PARAGRAFO TERCEIRO - Nas revisões contratuais motivadas por processos de otimização das rotas e/ou 
supressão de trechos de rotas ou rotas como um todo, antes do prazo de
dos valores contratados não poderá ser maior que 25% do valor total contratado, para mais ou para menos.
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
devendo ser observadas integral e rigorosamente as especificações fornecidas pelo CONTRATANTE 
aprovado pelas autoridades competentes, assim como as estabelecidas na
16/2023. 
 
PARAGRAFO QUINTO – É prerrogativa do CONTRATANTE determinar o trajeto a ser seguido.
 
PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA
pelo Transporte Escolar, no que diz respeito 
estabelecimento de locais de parada para o embarque e o desembarque de alunos.     

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato de Prestação de Serviços nº 127/2023, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa EDEVALDO WELTER - TRANSPORTE.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 

TRANSPORTE, inscrito no CNPJ sob o nº 35.327.047/0001
oma, 1152, CEP: 85603508, Bairro Jardim Itália, na cidade de Francisco Beltrão/PR, doravante 

designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações 
subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da dispensa de licitação nº 16/2023, mediante 
as seguintes cláusulas e condições. 

DO OBJETO 

O objeto do presente termo é a prestação de serviços de transporte escolar por micro ônibus em estrada de 
chão, nos períodos matutino e vespertino, para alunos matriculados na rede pública de ensino das 
localidades de Linha Piracema, Linha Bom Jesus, Altaneira, Linha Cover, Linha Garbossa, Linha Formiga e 
Fazendinha para Assentamento Missões, totalizando 135 km diários, pelo período de quatro meses. de 

do com as especificações abaixo:  

Unidade Quantidade

Transporte Escolar por Micro Ônibus em estrada de 
chão, nos períodos matutino e vespertino, para 
alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, das 
localidades de Linha Piracema, Linha Bom Jesus, 
Altaneira, Linha Cover, Linha Garbossa, Linha 

ndinha para Assentamento Missões, 
totalizando 135 km diários.    

KM 11.880,00

O transporte escolar a que se refere este Contrato será executado 
pelaCONTRATADA, conforme rotas previamente definidas pelo CONTRATANTE, 

O CONTRATANTE poderá alterar os itinerários, trajetos e horários, objetos 
desta cláusula, bem como acrescentar ou diminuir a quilometragem, através de termo aditivo, sempre que 

onveniente, devendo vigorar após anúncio com antecedência mínima de 15 (quinze) 

Nas revisões contratuais motivadas por processos de otimização das rotas e/ou 
supressão de trechos de rotas ou rotas como um todo, antes do prazo de término do contrato, a alteração 
dos valores contratados não poderá ser maior que 25% do valor total contratado, para mais ou para menos.

Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
devendo ser observadas integral e rigorosamente as especificações fornecidas pelo CONTRATANTE 
aprovado pelas autoridades competentes, assim como as estabelecidas na dispensa de licitação nº 

É prerrogativa do CONTRATANTE determinar o trajeto a ser seguido.

A CONTRATADAdeverá seguir as orientações emanadas do Setor responsável 
pelo Transporte Escolar, no que diz respeito a alterações, ampliação e supressão de roteiros, 
estabelecimento de locais de parada para o embarque e o desembarque de alunos.     

DO PREÇO 
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Contrato de Prestação de Serviços nº 127/2023, que entre si celebram de um lado o município de 
TRANSPORTE. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

tado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 

TRANSPORTE, inscrito no CNPJ sob o nº 35.327.047/0001-49, com sede na 
oma, 1152, CEP: 85603508, Bairro Jardim Itália, na cidade de Francisco Beltrão/PR, doravante 

designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações 
e licitação nº 16/2023, mediante 

O objeto do presente termo é a prestação de serviços de transporte escolar por micro ônibus em estrada de 
lunos matriculados na rede pública de ensino das 

localidades de Linha Piracema, Linha Bom Jesus, Altaneira, Linha Cover, Linha Garbossa, Linha Formiga e 
Fazendinha para Assentamento Missões, totalizando 135 km diários, pelo período de quatro meses. de 

Quantidade Preço 
unitário R$ 

Preço total 
R$ 

11.880,00 5,62 66.765,60 

O transporte escolar a que se refere este Contrato será executado 
pelaCONTRATADA, conforme rotas previamente definidas pelo CONTRATANTE, cuja descrição consta 

O CONTRATANTE poderá alterar os itinerários, trajetos e horários, objetos 
desta cláusula, bem como acrescentar ou diminuir a quilometragem, através de termo aditivo, sempre que 

onveniente, devendo vigorar após anúncio com antecedência mínima de 15 (quinze) 

Nas revisões contratuais motivadas por processos de otimização das rotas e/ou 
término do contrato, a alteração 

dos valores contratados não poderá ser maior que 25% do valor total contratado, para mais ou para menos. 

Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
devendo ser observadas integral e rigorosamente as especificações fornecidas pelo CONTRATANTE 

dispensa de licitação nº 

É prerrogativa do CONTRATANTE determinar o trajeto a ser seguido. 

deverá seguir as orientações emanadas do Setor responsável 
a alterações, ampliação e supressão de roteiros, 

estabelecimento de locais de parada para o embarque e o desembarque de alunos.      
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A CONTRATADAse obriga a executar os serviços, objeto deste Contrato, pelo preço certo e ajusta
5,62 (cinco reais e sessenta e dois centavos) ao Km rodado, totalizando 
mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).
com planilha de custos, a qual deverá 
decisão sobre o percentual do reajuste, se cabível e que poderá ser para mais ou para menos, guardados 
os valores de mercado.  
 
PARAGRAFO PRIMEIRO -Os valores poderão ser revistos e/ou reajustad
CONTRATADA, quando houver acréscimos significativos nos preços dos insumos que compõem o seu 
custo, desde que comprovado o impacto econômico
capacidade de pagamento do município, ficando exclusivamente sob sua responsabilidade autorizar ou não 
o reajuste. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, bem como os d
a completa execução do presente contrato.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 
O pagamento dos serviços, ora contratados, será efetuado mensalmente, até 10 (dez) dias, após a entrega 
da Fatura, atendendo a todas as exigências.
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do transporte de que trata o presente 
contrato são oriundos da receita vinculada a: SEED 
salário educação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – os recu
DOTAÇÕES 
Conta da 
despesa 

Funcional programática

3670 07.002.12.365.1201.2033
3360 07.002.12.361.1201.2032
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -Após o pagamento da primeira parcela, a liberação das parcelas seguintes, 
referentes ao valor contratual, fica condicionado à apresentação mensal, na tesouraria municipal, dos 
seguintes documentos, de acordo com as obrigações de pessoa jurídica e/ou pessoa física:
I - Certidão Negativa Conjunta da União que abrange os débitos previdenciários e Certidão de Regularidade 
do FGTS - CRF, sempre que estiverem com sua validade vencida durante todo o período de
CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação 
especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho);
II – Certidão Negativa de Débito - CND municipal;
III – Comprovantes de pagamentos de salários e de recolhimento das Contribuições Sociais (FGTS e INSS) 
pertinentes aos empregados alocados aos serviços, objetos deste contrato:
a) O comprovante de pagamento salarial deverá conter a identificação da empresa, a relação
empregados vinculados aos serviços deste contrato, a discriminação detalhada das importâncias pagas e 
descontadas, os recolhimentos fundiários, além dos demais elementos indicados na legislação trabalhista e 
na norma coletiva da categoria profissional

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser apresentadas em 01(uma) via, devidamente regularizada 
nos seus aspectos formais e legais. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas 
na forma deste contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços 
executados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Os pagamentos serão realizados na sede administrativa do CONTRATANTE 
através de sua Tesouraria. 
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se obriga a executar os serviços, objeto deste Contrato, pelo preço certo e ajusta
5,62 (cinco reais e sessenta e dois centavos) ao Km rodado, totalizando R$ 66.765,60 (sessenta e seis 
mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Tal valor somente será reajustado de acordo 
com planilha de custos, a qual deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao Município, a quem caberá a 
decisão sobre o percentual do reajuste, se cabível e que poderá ser para mais ou para menos, guardados 

Os valores poderão ser revistos e/ou reajustados a requerimento protocolado da 
CONTRATADA, quando houver acréscimos significativos nos preços dos insumos que compõem o seu 
custo, desde que comprovado o impacto econômico-financeiro. Para o reajuste de valores será observada a 

município, ficando exclusivamente sob sua responsabilidade autorizar ou não 

O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, bem como os demais encargos inerentes 
a completa execução do presente contrato. 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento dos serviços, ora contratados, será efetuado mensalmente, até 10 (dez) dias, após a entrega 
exigências. 

Os recursos destinados ao pagamento do transporte de que trata o presente 
vinculada a: SEED – Programa Estadual de Transporte Escolar 

os recursos orçamentários estão previstos nas seguintes contas:

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte

07.002.12.365.1201.2033 107 3.3.90.33.03.00 Do Exercício
07.002.12.361.1201.2032 1013 3.3.90.33.03.00 Do Exercício

Após o pagamento da primeira parcela, a liberação das parcelas seguintes, 
referentes ao valor contratual, fica condicionado à apresentação mensal, na tesouraria municipal, dos 

acordo com as obrigações de pessoa jurídica e/ou pessoa física:
Certidão Negativa Conjunta da União que abrange os débitos previdenciários e Certidão de Regularidade 

CRF, sempre que estiverem com sua validade vencida durante todo o período de
CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação 
especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho);

CND municipal; 
mprovantes de pagamentos de salários e de recolhimento das Contribuições Sociais (FGTS e INSS) 

pertinentes aos empregados alocados aos serviços, objetos deste contrato: 
O comprovante de pagamento salarial deverá conter a identificação da empresa, a relação

empregados vinculados aos serviços deste contrato, a discriminação detalhada das importâncias pagas e 
descontadas, os recolhimentos fundiários, além dos demais elementos indicados na legislação trabalhista e 
na norma coletiva da categoria profissional. 

As faturas deverão ser apresentadas em 01(uma) via, devidamente regularizada 
 

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas 
uer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços 

Os pagamentos serão realizados na sede administrativa do CONTRATANTE 
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se obriga a executar os serviços, objeto deste Contrato, pelo preço certo e ajustado de R$ 
R$ 66.765,60 (sessenta e seis 

Tal valor somente será reajustado de acordo 
ser apresentada pela CONTRATADA ao Município, a quem caberá a 

decisão sobre o percentual do reajuste, se cabível e que poderá ser para mais ou para menos, guardados 

os a requerimento protocolado da 
CONTRATADA, quando houver acréscimos significativos nos preços dos insumos que compõem o seu 

financeiro. Para o reajuste de valores será observada a 
município, ficando exclusivamente sob sua responsabilidade autorizar ou não 

O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
emais encargos inerentes 

O pagamento dos serviços, ora contratados, será efetuado mensalmente, até 10 (dez) dias, após a entrega 

Os recursos destinados ao pagamento do transporte de que trata o presente 
Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE e 

rsos orçamentários estão previstos nas seguintes contas: 

Grupo da fonte 

Do Exercício 
Do Exercício 

Após o pagamento da primeira parcela, a liberação das parcelas seguintes, 
referentes ao valor contratual, fica condicionado à apresentação mensal, na tesouraria municipal, dos 

acordo com as obrigações de pessoa jurídica e/ou pessoa física: 
Certidão Negativa Conjunta da União que abrange os débitos previdenciários e Certidão de Regularidade 

CRF, sempre que estiverem com sua validade vencida durante todo o período de vigência; A 
CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação 
especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho); 

mprovantes de pagamentos de salários e de recolhimento das Contribuições Sociais (FGTS e INSS) 

O comprovante de pagamento salarial deverá conter a identificação da empresa, a relação dos 
empregados vinculados aos serviços deste contrato, a discriminação detalhada das importâncias pagas e 
descontadas, os recolhimentos fundiários, além dos demais elementos indicados na legislação trabalhista e 

As faturas deverão ser apresentadas em 01(uma) via, devidamente regularizada 

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas 
uer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços 

Os pagamentos serão realizados na sede administrativa do CONTRATANTE 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso se verifique erro na fatura, o pagamen
providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA.
 
PARÁGRAFO OITAVO - As faturas deverão ser entregues na sede administrativa do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário
 
PARÁGRAFO NONO - Caso no dia previsto no item anterior não haja expediente na sede administrativa do 
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a este.
 
CLAUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
 
A gestão do presente instrumento ficará a cargo da Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora 
MARIA IVONETE DA SILVA, portadora do CPF nº 839.917.869
 
A fiscalização dos serviços ficará a cargo da servidora Marta Regina Vendruscollo
telefone (46) 3520-2142. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
 
Os serviços deverão ser prestados a partir da celebração do presente termo, nas localidades especificadas 
no objeto da cláusula primeira. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A vigência do presente termo é de 1
data de sua emissão, ou seja, até 09 de julho de 2023.
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
 
No caso de atraso injustificado na execução deste contrato ou ainda a inexecução total 
contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a ampla defesa, aplicar ao CONTRATADO(A) as sanções 
previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, que envolvem quatro penalidades:

I – advertência; 

II – multa: 

a) multa de 0,5% (meio por cento) do valor total do
cumprir, no todo ou em parte qualquer das obrigações assumidas;

b) multa de 1,0% (hum por cento) do valor total do contrato devidamente atualizado, na hipótese de, já 
tendo a CONTRATADA sofrido punição na for
sem prejuízo da imediata rescisão do contrato e aplicação das demais sanções cabíveis;

c) os valores da multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou 
inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo 
Lei 8.666/93 e demais alterações e em conseqüência isenta o CONTRATANTE do pag
acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período de atrasos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUSPENSÃO DO CONTRATO
 
Reserva-se ao CONTRATANTE, o direito de suspender o presente Contrato a qualquer tempo, por prazo 
indeterminado, mediante aviso prévio de 30 dias ao CONTRATADA, por motivo de força maior, fato 
superveniente, falta de recursos financeiros ou qualquer causa que impossibilite sua continuação, desde 
que devidamente justificada pelo CONTRATANTE, mediante pagamento único e exclusivo da
serviços já executados, até a data da suspensão.
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
 
O presente contrato, renovado ou não, poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, unilateralmente, com 
antecedência de 30 dias, ou poderá haver rescisão imediat
da CONTRATADA, de inexecução total ou parcial do serviço contratado (Art.77 da Lei 8.666/93), ou caso 
ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 78, incisos I à XVIII da mesma lei.
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Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que as 
providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA. 

As faturas deverão ser entregues na sede administrativa do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 

Caso no dia previsto no item anterior não haja expediente na sede administrativa do 
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a este.

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

do presente instrumento ficará a cargo da Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora 
MARIA IVONETE DA SILVA, portadora do CPF nº 839.917.869-15 e da RG 4.776.776

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da servidora Marta Regina Vendruscollo, CPF nº 040.011.139

DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

Os serviços deverão ser prestados a partir da celebração do presente termo, nas localidades especificadas 

A vigência do presente termo é de 150 (cento e cinquenta
data de sua emissão, ou seja, até 09 de julho de 2023. 

DAS PENALIDADES 

No caso de atraso injustificado na execução deste contrato ou ainda a inexecução total 
contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a ampla defesa, aplicar ao CONTRATADO(A) as sanções 
previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, que envolvem quatro penalidades: 

multa de 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato devidamente atualizado, quando deixar de 
cumprir, no todo ou em parte qualquer das obrigações assumidas; 

multa de 1,0% (hum por cento) do valor total do contrato devidamente atualizado, na hipótese de, já 
tendo a CONTRATADA sofrido punição na forma prevista na alínea anterior, vir ela a cometer igual infração, 
sem prejuízo da imediata rescisão do contrato e aplicação das demais sanções cabíveis;

serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou 
inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal 
Lei 8.666/93 e demais alterações e em conseqüência isenta o CONTRATANTE do pag
acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período de atrasos. 

DA SUSPENSÃO DO CONTRATO 

se ao CONTRATANTE, o direito de suspender o presente Contrato a qualquer tempo, por prazo 
o prévio de 30 dias ao CONTRATADA, por motivo de força maior, fato 

superveniente, falta de recursos financeiros ou qualquer causa que impossibilite sua continuação, desde 
que devidamente justificada pelo CONTRATANTE, mediante pagamento único e exclusivo da
serviços já executados, até a data da suspensão. 

DA RESCISÃO DO CONTRATO 

O presente contrato, renovado ou não, poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, unilateralmente, com 
antecedência de 30 dias, ou poderá haver rescisão imediata, para o caso de se caracterizar culpa exclusiva 
da CONTRATADA, de inexecução total ou parcial do serviço contratado (Art.77 da Lei 8.666/93), ou caso 
ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 78, incisos I à XVIII da mesma lei. 
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to será sustado até que as 

As faturas deverão ser entregues na sede administrativa do CONTRATANTE, no 

Caso no dia previsto no item anterior não haja expediente na sede administrativa do 
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a este. 

do presente instrumento ficará a cargo da Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora 
15 e da RG 4.776.776-8. 

, CPF nº 040.011.139-02, 

Os serviços deverão ser prestados a partir da celebração do presente termo, nas localidades especificadas 

cinquenta) dias, a partir da 

No caso de atraso injustificado na execução deste contrato ou ainda a inexecução total ou parcial do 
contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a ampla defesa, aplicar ao CONTRATADO(A) as sanções 

contrato devidamente atualizado, quando deixar de 

multa de 1,0% (hum por cento) do valor total do contrato devidamente atualizado, na hipótese de, já 
ma prevista na alínea anterior, vir ela a cometer igual infração, 

sem prejuízo da imediata rescisão do contrato e aplicação das demais sanções cabíveis; 

serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou 
3º do artigo 86 da Lei Federal 

Lei 8.666/93 e demais alterações e em conseqüência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer 

se ao CONTRATANTE, o direito de suspender o presente Contrato a qualquer tempo, por prazo 
o prévio de 30 dias ao CONTRATADA, por motivo de força maior, fato 

superveniente, falta de recursos financeiros ou qualquer causa que impossibilite sua continuação, desde 
que devidamente justificada pelo CONTRATANTE, mediante pagamento único e exclusivo daqueles 

O presente contrato, renovado ou não, poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, unilateralmente, com 
a, para o caso de se caracterizar culpa exclusiva 

da CONTRATADA, de inexecução total ou parcial do serviço contratado (Art.77 da Lei 8.666/93), ou caso 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA, indenizará ao CONTRATANTE por todos os prejuízos que 
esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso do CONTRATANTE precisar recorrer a via Judicial para rescindi
presente contrato, ficará o CONTRATADA sujeito a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 
20%(vinte por cento)  do valor do contrato.
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente contrato poderá ser rescindido, caso aCONTRATADA, transfira, 
caucione ou transacione qualquer direito decorrente deste contrato, devendo permanecer no cumprimento 
do Contrato até a realização de novo Processo Licitatório.
 
PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo 
unilateral nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII da Lei 8.666/93, sem que caiba ao Contratado 
qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidade
processo administrativo regular. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – O descumprimento de obrigações por parte da CONTRATADA, acarretará ainda: 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de 02(dois) anos, n
ocorrência de pleno direito do contrato, pela falência da CONTRATADA ou da rescisão administrativa do 
contrato por culpa da mesma.  

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar junto ao Município na ocorrência de rescisão 
de pleno direito do contrato pela falência da empresa CONTRATADA ou da rescisão administrativa do 
contrato por culpa da mesma quando a natureza e as características da infração se revistam a juízo da 
Prefeitura do caráter de especial gravidade, ou ainda, nos casos em que os fat
ou da reincidência a indiquem para o resguardo do Serviço Público.
 
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
 
a) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado, ainda que em caráter extraordinário, sem a 
prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, inclusive o transporte
cursos extracurriculares. 
b) Os serviços contratados destinam
matriculados na rede municipal de ensino do Município, vedado a outras situações.
c) Pais ou responsáveis pelos alunos poderão ser transportados, quando convocados pela Direção, para 
tratar de assuntos pertinentes aos alunos, assim como professores e funcionários da escola, desde que não 
sejam servidas pelo transporte público regular.
d) O transporte de alunos em turno contrário ao regular depende de condições específicas e autorização 
expressa do Setor competente. 
e) A cobrança de passagens, da parte da CONTRATADA, em veículos que atendem ao transporte escolar 
gratuito, é proibida.  
f) Rescindido o contrato em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, este ficará 
impedido de participar de novos contratos de Prestação de Serviços com o CONTRATANTE, além das 
penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.
g) A CONTRATADA assume exclusiva respon
decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciárias, comercial, civis ou 
fiscais, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE, relativamente a esses encargos, inclusive os q
eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
 
I - Caberá ao CONTRATANTE: 
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A CONTRATADA, indenizará ao CONTRATANTE por todos os prejuízos que 
esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

No caso do CONTRATANTE precisar recorrer a via Judicial para rescindi
presente contrato, ficará o CONTRATADA sujeito a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 
20%(vinte por cento)  do valor do contrato. 

O presente contrato poderá ser rescindido, caso aCONTRATADA, transfira, 
caucione ou transacione qualquer direito decorrente deste contrato, devendo permanecer no cumprimento 
do Contrato até a realização de novo Processo Licitatório. 

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo 
unilateral nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII da Lei 8.666/93, sem que caiba ao Contratado 
qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstraram cabíveis em 

O descumprimento de obrigações por parte da CONTRATADA, acarretará ainda: 
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de 02(dois) anos, n

ocorrência de pleno direito do contrato, pela falência da CONTRATADA ou da rescisão administrativa do 

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar junto ao Município na ocorrência de rescisão 
ntrato pela falência da empresa CONTRATADA ou da rescisão administrativa do 

contrato por culpa da mesma quando a natureza e as características da infração se revistam a juízo da 
Prefeitura do caráter de especial gravidade, ou ainda, nos casos em que os fatos e penalidades anteriores 
ou da reincidência a indiquem para o resguardo do Serviço Público. 

DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 

a) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado, ainda que em caráter extraordinário, sem a 
prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, inclusive o transporte de passageiros e estudantes de 

b) Os serviços contratados destinam-se, exclusivamente ao transporte de alunos, regularmente 
matriculados na rede municipal de ensino do Município, vedado a outras situações. 

pelos alunos poderão ser transportados, quando convocados pela Direção, para 
tratar de assuntos pertinentes aos alunos, assim como professores e funcionários da escola, desde que não 
sejam servidas pelo transporte público regular. 

s em turno contrário ao regular depende de condições específicas e autorização 

e) A cobrança de passagens, da parte da CONTRATADA, em veículos que atendem ao transporte escolar 

m razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, este ficará 
impedido de participar de novos contratos de Prestação de Serviços com o CONTRATANTE, além das 
penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
g) A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações 
decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciárias, comercial, civis ou 
fiscais, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE, relativamente a esses encargos, inclusive os q
eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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A CONTRATADA, indenizará ao CONTRATANTE por todos os prejuízos que 
esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 

No caso do CONTRATANTE precisar recorrer a via Judicial para rescindir o 
presente contrato, ficará o CONTRATADA sujeito a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 

O presente contrato poderá ser rescindido, caso aCONTRATADA, transfira, 
caucione ou transacione qualquer direito decorrente deste contrato, devendo permanecer no cumprimento 

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo 
unilateral nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII da Lei 8.666/93, sem que caiba ao Contratado 

s que se demonstraram cabíveis em 

O descumprimento de obrigações por parte da CONTRATADA, acarretará ainda:  
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de 02(dois) anos, na 

ocorrência de pleno direito do contrato, pela falência da CONTRATADA ou da rescisão administrativa do 

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar junto ao Município na ocorrência de rescisão 
ntrato pela falência da empresa CONTRATADA ou da rescisão administrativa do 

contrato por culpa da mesma quando a natureza e as características da infração se revistam a juízo da 
os e penalidades anteriores 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

a) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado, ainda que em caráter extraordinário, sem a 
de passageiros e estudantes de 

se, exclusivamente ao transporte de alunos, regularmente 
 

pelos alunos poderão ser transportados, quando convocados pela Direção, para 
tratar de assuntos pertinentes aos alunos, assim como professores e funcionários da escola, desde que não 

s em turno contrário ao regular depende de condições específicas e autorização 

e) A cobrança de passagens, da parte da CONTRATADA, em veículos que atendem ao transporte escolar 

m razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, este ficará 
impedido de participar de novos contratos de Prestação de Serviços com o CONTRATANTE, além das 

sabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações 
decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciárias, comercial, civis ou 
fiscais, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE, relativamente a esses encargos, inclusive os que 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
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a) Efetuar o pagamento mensal no prazo ajustado, desde que cumpridas todas as exigências 
constantes na Cláusula Terceira - Das Condições de Pagamento, 
b) Fiscalizar e acompanhar a execução da prestação dos serviços conforme o objeto deste contrato, 
podendo sustá-la, quando a mesma não estiver dentro das normas especificadas;
c) Notificar a CONTRATADA, 
encontradas, prestando os esclarecimentos e informações sobre os desajustes ou problemas detectados 
durante a execução contratual; 
d) Promover, por intermédio de agente público habilitado, a medição devida dos itinerários, 
instrumento da prestação de serviços contratados, anotando, inclusive, em registro próprio, as falhas 
detectadas e exigindo medidas corretivas por parte da CONTRATADA;
e) Impedir que terceiros executem o serviço, objeto deste contrato, ressalvado o disposto na Cláusula 
Décima Primeira, item II, alínea b; 
f) Indicar locais para embarque e desembarque dos alunos, trajetos e horários a serem cumpridos;
g) Fornecer àCONTRATADA as c
estabelecidos dentro das normas deste contrato;
h) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço que venham a ser solicitados 
pelos empregados da CONTRATADA;
i) Permitir o acesso de funcionários às suas dependências, para a entrega de documentos 
necessários; 
j) Solicitar os serviços conforme o calendário escolar estipulado por este CONTRATANTE;
k) Orientar a CONTRATADA quanto ao fornecimento de dados cadastrais e/ou de pesquisa, conforme 
suas necessidades; 
l) Homologar reajustes e proceder a revisão dos valores na forma da lei, das normas pertinentes e 
deste contrato; 
m) Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato;
n) Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar quei
escolares que serão cientificados das providências tomadas pelo CONTRATANTE;
o) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais.

 
II - Caberá àCONTRATADA: 

 
Promover a consecução dos objetivos previstos na cláusula Primeira deste 
seguintes condições: 
a) Deverá executar os serviços conforme especificações deste contrato, com a alocação dos 
empregados necessários ao cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os veículos 
necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;
b) O serviço será executado através de veículo tipo micro
trafegando em estradas não pavimentadas, e, deve estar em estado de uso e conservação seguindo o que 
rege a legislação para a prestação do serviço, além de esta
comunicação formal do CONTRATANTE; 
c) O serviço será executado nos dias letivos, hora e locais estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura através do Departamento de Transporte Escolar deste Municí
alterações a qualquer hora, desde que haja necessidade e que esteja de comum acordo com o 
CONTRATANTE, sempre que fornecessário em decorrência de obras e/ou impedimentos temporários e/ou 
mudanças no sentido de tráfego e/ou inclusão de al
d) A CONTRATADA deverá seguir as orientações emanadas do Setor responsável pelo Transporte 
Escolar, no que diz respeito a alterações, ampliação e supressão de roteiros, estabelecimento de locais de 
parada para o embarque e o desembarque de alunos;     
e) Quando necessário e desde que previamente solicitado em até 48 (quarenta oito) horas, o serviço 
será prestado nas reposições de aulas, reforço/recuperação escolar, nos recessos escolares, ou na 
ocorrência de atividades extracurriculares e viagens extras qu
suplemento do ano letivo, não havendo acréscimo do preço contratado; 
f) A CONTRATADA deverá c
horas que antecede a data do serviço, os motivos que impossibi
a devida comprovação; 
g) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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Efetuar o pagamento mensal no prazo ajustado, desde que cumpridas todas as exigências 
Das Condições de Pagamento, § 3º; 

Fiscalizar e acompanhar a execução da prestação dos serviços conforme o objeto deste contrato, 
la, quando a mesma não estiver dentro das normas especificadas; 

Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção de quaisquer irregularidades 
encontradas, prestando os esclarecimentos e informações sobre os desajustes ou problemas detectados 

Promover, por intermédio de agente público habilitado, a medição devida dos itinerários, 
instrumento da prestação de serviços contratados, anotando, inclusive, em registro próprio, as falhas 
detectadas e exigindo medidas corretivas por parte da CONTRATADA;  

Impedir que terceiros executem o serviço, objeto deste contrato, ressalvado o disposto na Cláusula 

Indicar locais para embarque e desembarque dos alunos, trajetos e horários a serem cumpridos;
Fornecer àCONTRATADA as condições necessárias para que possa desempenhar os serviços 

estabelecidos dentro das normas deste contrato; 
Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço que venham a ser solicitados 

pelos empregados da CONTRATADA; 
uncionários às suas dependências, para a entrega de documentos 

Solicitar os serviços conforme o calendário escolar estipulado por este CONTRATANTE;
Orientar a CONTRATADA quanto ao fornecimento de dados cadastrais e/ou de pesquisa, conforme 

Homologar reajustes e proceder a revisão dos valores na forma da lei, das normas pertinentes e 

Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato; 
Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos 

escolares que serão cientificados das providências tomadas pelo CONTRATANTE; 
Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 

Promover a consecução dos objetivos previstos na cláusula Primeira deste instrumento mediante as 

Deverá executar os serviços conforme especificações deste contrato, com a alocação dos 
empregados necessários ao cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os veículos 

antidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;
O serviço será executado através de veículo tipo micro-ônibus apropriado, em turnos alternados, 

trafegando em estradas não pavimentadas, e, deve estar em estado de uso e conservação seguindo o que 
rege a legislação para a prestação do serviço, além de estar disponível para execução imediata após a 
comunicação formal do CONTRATANTE;  

O serviço será executado nos dias letivos, hora e locais estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura através do Departamento de Transporte Escolar deste Municí
alterações a qualquer hora, desde que haja necessidade e que esteja de comum acordo com o 
CONTRATANTE, sempre que fornecessário em decorrência de obras e/ou impedimentos temporários e/ou 
mudanças no sentido de tráfego e/ou inclusão de alunos; 

A CONTRATADA deverá seguir as orientações emanadas do Setor responsável pelo Transporte 
Escolar, no que diz respeito a alterações, ampliação e supressão de roteiros, estabelecimento de locais de 
parada para o embarque e o desembarque de alunos;      

Quando necessário e desde que previamente solicitado em até 48 (quarenta oito) horas, o serviço 
será prestado nas reposições de aulas, reforço/recuperação escolar, nos recessos escolares, ou na 
ocorrência de atividades extracurriculares e viagens extras que as Escolas/Colégios considerarem como 
suplemento do ano letivo, não havendo acréscimo do preço contratado;  

A CONTRATADA deverá comunicar aoCONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas que antecede a data do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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Efetuar o pagamento mensal no prazo ajustado, desde que cumpridas todas as exigências 

Fiscalizar e acompanhar a execução da prestação dos serviços conforme o objeto deste contrato, 

lhe prazo para correção de quaisquer irregularidades 
encontradas, prestando os esclarecimentos e informações sobre os desajustes ou problemas detectados 

Promover, por intermédio de agente público habilitado, a medição devida dos itinerários, 
instrumento da prestação de serviços contratados, anotando, inclusive, em registro próprio, as falhas 

Impedir que terceiros executem o serviço, objeto deste contrato, ressalvado o disposto na Cláusula 

Indicar locais para embarque e desembarque dos alunos, trajetos e horários a serem cumpridos; 
ondições necessárias para que possa desempenhar os serviços 

Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço que venham a ser solicitados 

uncionários às suas dependências, para a entrega de documentos 

Solicitar os serviços conforme o calendário escolar estipulado por este CONTRATANTE; 
Orientar a CONTRATADA quanto ao fornecimento de dados cadastrais e/ou de pesquisa, conforme 

Homologar reajustes e proceder a revisão dos valores na forma da lei, das normas pertinentes e 

xas e reclamações dos 
 

instrumento mediante as 

Deverá executar os serviços conforme especificações deste contrato, com a alocação dos 
empregados necessários ao cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os veículos 

antidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta; 
ônibus apropriado, em turnos alternados, 

trafegando em estradas não pavimentadas, e, deve estar em estado de uso e conservação seguindo o que 
r disponível para execução imediata após a 

O serviço será executado nos dias letivos, hora e locais estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura através do Departamento de Transporte Escolar deste Município, podendo haver 
alterações a qualquer hora, desde que haja necessidade e que esteja de comum acordo com o 
CONTRATANTE, sempre que fornecessário em decorrência de obras e/ou impedimentos temporários e/ou 

A CONTRATADA deverá seguir as orientações emanadas do Setor responsável pelo Transporte 
Escolar, no que diz respeito a alterações, ampliação e supressão de roteiros, estabelecimento de locais de 

Quando necessário e desde que previamente solicitado em até 48 (quarenta oito) horas, o serviço 
será prestado nas reposições de aulas, reforço/recuperação escolar, nos recessos escolares, ou na 

e as Escolas/Colégios considerarem como 

omunicar aoCONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
litem o cumprimento do prazo previsto, com 

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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h) No serviço deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte;
i) O transporte escolar a que se refere este Contrato será executado pelaCONTRATADA, conforme 
rota previamente definida pelo CONTRATANTE;
j) Corrigir qualquer problema verificado nos se
CONTRATANTE, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, podendo ser ordenada a suspensão dos 
serviços e respectivos pagamentos, se dentro de 5 (cinco) dias da entrega da notificação, não for atendida a 
reclamação, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita;
k) Disponibilização de veículos e recursos humanos necessários para o transporte da quantidade de 
alunos, professores e servidores indicados nos itinerários e turnos contidos neste Termo de Referência, 
sem prejuízo ao atendimento a todas as normas aplicáveis ao transporte de pessoas;
l) Disponibilidade de veículo reserva sem custo adicional ao Município;
m) O transporte escolar tem que ser garantido aos alunos durante a vigência do contrato, adequando
se às alterações que possam ocorrer no calendário escolar por motivo imprevisto ou de força maior;
n) Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, não sendo permitida a 
subcontratação, sob pena de rescisão de contrato; 
o) Se houver necessidade de substituição de veícul
feito após concordância formal do município, com a vistoria prévia, e, mediante termo de apostilamento ou 
aditivo;  
p) Assumir total e exclusiva responsabilidade pelos pagamentos dos tributos de qualquer natureza, 
taxas, salários de funcionários, contribuições sindicais de funcionários, encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal, securitária, indenizatória, comercial e qualquer outro que possa incidir em decorrência 
da execução deste instrumento, inclusi
q) Adotar todas as medidas de cautela tendentes a evitar danos materiais e pessoais aos escolares e 
terceiros, assim como todas as providências relativas ao seguro de tais danos, que será 
responsabilidade civil de terceiros, com cobertura para danos materiais, bem como seguro de acidente 
pessoal de passageiros, com apólices quitadas ou renovadas durante a vigência do contrato,
sempre responsável pelas consequências originárias e acidentes que se verificarem
r) O veículo tipo Micro-ônibus destinado ao transporte escolar deverá seguir a legislação vigente, em 
relação a cinto de segurança, extintor, câmera de ré, controlador de velocidade (tacógrafo, dístico de 
identificação de veículo ESCOLAR), entre outros;
s) Zelar para que o veículo esteja em perfeitas condições, e, com as manutenções em dia, observando 
as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade de serviços de transporte escolar, conforme 
previsto no Código de Trânsito Brasileiro e demais determ
inclusive quanto a novas disposições que venham a ser editadas, e ainda estar com toda documentação 
sempre em perfeita ordem;  
t) Sem restrição/limitação para ano do veículo, porém, deve apresentar a vistoria prévi
u) Fornecer dados e informações para os sistemas de informações de gestão, sejam eles municipais, 
estaduais ou federais, sob forma de pesquisa eventual ou de cadastro sistemático;
v) O motorista que conduzir o veículo deve estar vestido adequada
tratando-os de forma respeitosa sem qualquer tipo de envolvimento além do profissional;
w) Prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos escolares, conforme estabelecido neste 
contrato, de modo a satisfazer as condições de at
segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestação;
x) Tratar com respeito e urbanidade os escolares, os agentes de fiscalização do CONTRATANTE e 
eventuais outros agentes relacionados com o mapeam
y) Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação, qualificação e especificações exigidas no Edital de licitação e seus 
anexos; 
z) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que o CONTRATANTE julgar necessário;
aa) Responsabilizar-se apenas e tão somente pelo transporte exclusivo de escolares, professores e 
funcionários; 
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viço deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte;
O transporte escolar a que se refere este Contrato será executado pelaCONTRATADA, conforme 

rota previamente definida pelo CONTRATANTE; 
Corrigir qualquer problema verificado nos serviços após notificação por escrito pelo 

CONTRATANTE, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, podendo ser ordenada a suspensão dos 
serviços e respectivos pagamentos, se dentro de 5 (cinco) dias da entrega da notificação, não for atendida a 

ejuízo das penalidades a que ficar sujeita; 
Disponibilização de veículos e recursos humanos necessários para o transporte da quantidade de 

alunos, professores e servidores indicados nos itinerários e turnos contidos neste Termo de Referência, 
ao atendimento a todas as normas aplicáveis ao transporte de pessoas;

Disponibilidade de veículo reserva sem custo adicional ao Município; 
O transporte escolar tem que ser garantido aos alunos durante a vigência do contrato, adequando

possam ocorrer no calendário escolar por motivo imprevisto ou de força maior;
Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, não sendo permitida a 

subcontratação, sob pena de rescisão de contrato;  
Se houver necessidade de substituição de veículo pela CONTRATADA, isto somente poderá ser 

feito após concordância formal do município, com a vistoria prévia, e, mediante termo de apostilamento ou 

Assumir total e exclusiva responsabilidade pelos pagamentos dos tributos de qualquer natureza, 
xas, salários de funcionários, contribuições sindicais de funcionários, encargos de natureza trabalhista, 

previdenciária, fiscal, securitária, indenizatória, comercial e qualquer outro que possa incidir em decorrência 
da execução deste instrumento, inclusive despesas com combustíveis e manutenção;

Adotar todas as medidas de cautela tendentes a evitar danos materiais e pessoais aos escolares e 
terceiros, assim como todas as providências relativas ao seguro de tais danos, que será 

terceiros, com cobertura para danos materiais, bem como seguro de acidente 
pessoal de passageiros, com apólices quitadas ou renovadas durante a vigência do contrato,
sempre responsável pelas consequências originárias e acidentes que se verificarem

ônibus destinado ao transporte escolar deverá seguir a legislação vigente, em 
relação a cinto de segurança, extintor, câmera de ré, controlador de velocidade (tacógrafo, dístico de 
identificação de veículo ESCOLAR), entre outros; 

ar para que o veículo esteja em perfeitas condições, e, com as manutenções em dia, observando 
as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade de serviços de transporte escolar, conforme 
previsto no Código de Trânsito Brasileiro e demais determinações da Secretaria Municipal de Educação, 
inclusive quanto a novas disposições que venham a ser editadas, e ainda estar com toda documentação 

Sem restrição/limitação para ano do veículo, porém, deve apresentar a vistoria prévi
Fornecer dados e informações para os sistemas de informações de gestão, sejam eles municipais, 

estaduais ou federais, sob forma de pesquisa eventual ou de cadastro sistemático; 
O motorista que conduzir o veículo deve estar vestido adequadamente para atender os alunos, 
os de forma respeitosa sem qualquer tipo de envolvimento além do profissional;

Prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos escolares, conforme estabelecido neste 
contrato, de modo a satisfazer as condições de atendimento com regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestação; 

Tratar com respeito e urbanidade os escolares, os agentes de fiscalização do CONTRATANTE e 
eventuais outros agentes relacionados com o mapeamento das rotas de transporte escolar;

Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação, qualificação e especificações exigidas no Edital de licitação e seus 

TRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que o CONTRATANTE julgar necessário; 

se apenas e tão somente pelo transporte exclusivo de escolares, professores e 
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viço deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte; 
O transporte escolar a que se refere este Contrato será executado pelaCONTRATADA, conforme 

rviços após notificação por escrito pelo 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, podendo ser ordenada a suspensão dos 
serviços e respectivos pagamentos, se dentro de 5 (cinco) dias da entrega da notificação, não for atendida a 

Disponibilização de veículos e recursos humanos necessários para o transporte da quantidade de 
alunos, professores e servidores indicados nos itinerários e turnos contidos neste Termo de Referência, 

ao atendimento a todas as normas aplicáveis ao transporte de pessoas; 

O transporte escolar tem que ser garantido aos alunos durante a vigência do contrato, adequando-
possam ocorrer no calendário escolar por motivo imprevisto ou de força maior; 

Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, não sendo permitida a 

o pela CONTRATADA, isto somente poderá ser 
feito após concordância formal do município, com a vistoria prévia, e, mediante termo de apostilamento ou 

Assumir total e exclusiva responsabilidade pelos pagamentos dos tributos de qualquer natureza, 
xas, salários de funcionários, contribuições sindicais de funcionários, encargos de natureza trabalhista, 

previdenciária, fiscal, securitária, indenizatória, comercial e qualquer outro que possa incidir em decorrência 
ve despesas com combustíveis e manutenção; 

Adotar todas as medidas de cautela tendentes a evitar danos materiais e pessoais aos escolares e 
terceiros, assim como todas as providências relativas ao seguro de tais danos, que será de 

terceiros, com cobertura para danos materiais, bem como seguro de acidente 
pessoal de passageiros, com apólices quitadas ou renovadas durante a vigência do contrato, ficando 
sempre responsável pelas consequências originárias e acidentes que se verificarem; 

ônibus destinado ao transporte escolar deverá seguir a legislação vigente, em 
relação a cinto de segurança, extintor, câmera de ré, controlador de velocidade (tacógrafo, dístico de 

ar para que o veículo esteja em perfeitas condições, e, com as manutenções em dia, observando 
as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade de serviços de transporte escolar, conforme 

inações da Secretaria Municipal de Educação, 
inclusive quanto a novas disposições que venham a ser editadas, e ainda estar com toda documentação 

Sem restrição/limitação para ano do veículo, porém, deve apresentar a vistoria prévia a contratação; 
Fornecer dados e informações para os sistemas de informações de gestão, sejam eles municipais, 

mente para atender os alunos, 
os de forma respeitosa sem qualquer tipo de envolvimento além do profissional; 

Prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos escolares, conforme estabelecido neste 
endimento com regularidade, continuidade, eficiência, 

Tratar com respeito e urbanidade os escolares, os agentes de fiscalização do CONTRATANTE e 
ento das rotas de transporte escolar; 

Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação, qualificação e especificações exigidas no Edital de licitação e seus 

TRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

se apenas e tão somente pelo transporte exclusivo de escolares, professores e 
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bb) Ao CONTRATADO fica expressamente proibido transportar terceiros, bem como objetos, utensílios, 
animais, entre outros, sob pena de acarretar a rescisão do contrato;
cc) Não permitir o embarque e desembarque dos escolares fora dos locais e horários pré
pelo CONTRATANTE, sendo, na escola em frente ao portão principal, isentando o município de qualquer 
custo excedente, e,  
dd) A CONTRATADA para execução do serviço de Transporte Escolar deverá apresentar ao 
Departamento de Transporte, cópia de 
curso de condutor de transporte de escolar, documentação do veículo atualizada e apólice de seguro, além 
da vistoria, 

 
III –Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em
após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança dos escolares.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E DA PROPOSTA
 
As condições estabelecidas na dispensa de licitação nº 16/2023 e na p
CONTRATADA são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a serem necessárias durante a 
assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de 
serviços e substituição de veículo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
 
Os casos e situações omissos serão res
em vigor, na forma preconizada pelo artigo 54 combinado com o inc. XII do Art. 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E FORO

 
As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Co
dirimir dúvidas ou conflitos eventualmente decorrentes da presente relação contratual, renunciando 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
E por estarem justas e contratadas as 
sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo. 
 

Francisco Beltrão, 10 de fevereiro de 2023.
 
 

CLEBER FONTANA 
      CPF Nº 020.762.969-21 

 

PREFEITO MUNICIPAL   

CONTRATANTE  

  
 
TESTEMUNHAS:  
 
ANTONIO CARLOS BONETTI  
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expressamente proibido transportar terceiros, bem como objetos, utensílios, 
animais, entre outros, sob pena de acarretar a rescisão do contrato; 

Não permitir o embarque e desembarque dos escolares fora dos locais e horários pré
pelo CONTRATANTE, sendo, na escola em frente ao portão principal, isentando o município de qualquer 

A CONTRATADA para execução do serviço de Transporte Escolar deverá apresentar ao 
Departamento de Transporte, cópia de documentação: habilitação do condutor na categoria adequada, 
curso de condutor de transporte de escolar, documentação do veículo atualizada e apólice de seguro, além 

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou 
após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança dos escolares.

DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E DA PROPOSTA

As condições estabelecidas na dispensa de licitação nº 16/2023 e na proposta apresentada pela 
CONTRATADA são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a serem necessárias durante a sua vigência, decorrentes das obrigações 
assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de 

DOS CASOS OMISSOS 

Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitados as disposições da legislação 
em vigor, na forma preconizada pelo artigo 54 combinado com o inc. XII do Art. 55 da Lei 8.666/93.

DA SUCESSÃO E FORO 

As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, para 
dirimir dúvidas ou conflitos eventualmente decorrentes da presente relação contratual, renunciando 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Instrumento contratual, por si e seus 
sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 

Francisco Beltrão, 10 de fevereiro de 2023. 

EDEVALDO WELTER - TRANSPORTE

CONTRATADA

EDEVALDO WELTER

CPF 040.000.749-

 MARIA IVONETE DA SILVA
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expressamente proibido transportar terceiros, bem como objetos, utensílios, 

Não permitir o embarque e desembarque dos escolares fora dos locais e horários pré determinados 
pelo CONTRATANTE, sendo, na escola em frente ao portão principal, isentando o município de qualquer 

A CONTRATADA para execução do serviço de Transporte Escolar deverá apresentar ao 
documentação: habilitação do condutor na categoria adequada, 

curso de condutor de transporte de escolar, documentação do veículo atualizada e apólice de seguro, além 

situação de emergência ou 
após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança dos escolares. 

DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E DA PROPOSTA 

roposta apresentada pela 
CONTRATADA são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 

Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
sua vigência, decorrentes das obrigações 

assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de 

olvidos de comum acordo respeitados as disposições da legislação 
em vigor, na forma preconizada pelo artigo 54 combinado com o inc. XII do Art. 55 da Lei 8.666/93. 

marca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, para 
dirimir dúvidas ou conflitos eventualmente decorrentes da presente relação contratual, renunciando 

partes assinam o presente Instrumento contratual, por si e seus 
sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 

TRANSPORTE 

CONTRATADA 

EDEVALDO WELTER 

-54 

MARIA IVONETE DA SILVA 


