PREFEITURA MUNICIPAL
ITAQUI - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Setor de Licitações

Contrato nº 035/2017
Contrato para prestação de serviço de Transporte Escolar que entre si
fazem o MUNICÍPIO DE ITAQUI e a empresa GUSTAVO NUNES
GIODA – ME.
MUNICÍPIO DE ITAQUI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, inscrito no C.N.P.J. sob nº 88.120.662/0001-46,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Sr. Jarbas da Silva Martini, brasileiro, maior,
casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no C.P.F. sob nº 130.631.970-68 e portador
da Carteira de Identidade nº 7023879906 e a empresa GUSTAVO NUNES GIODA – ME, inscrita
no C.N.P.J. 09.296.557/0001-96, localizada na cidade de Itaqui-RS, à Rua Dom Pedro II, 1839,
CEP 97650-000, neste ato representando por seu proprietário o Sr.

Gustavo Nunes Gioda,

brasileiro, maior, solteiro, portador da cédula de identidade nº 6054629537, inscrito no CPF sob o nº
992.701.290-04, telefone (55) 9601-6768, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
perante as testemunhas nomeadas e firmadas, tendo em vista o Processo Administrativo nº
187.016/2017 e a DISPENSA 006/2017, pactuam o presente Contrato de PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, Leis Municipais e
toda legislação aplicável a espécie e suas alterações posteriores, cujas disposições aplicam-se a este
contrato irrestrita e incondicionalmente a que os CONTRATANTES declaram conhecer,
subordinando-se este contrato, ainda, as normas desta Lei e as cláusulas contratuais seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é a contratação de serviços de transporte escolar, abaixo
descritos:
Ite
m

LINHA

Quilometragem Lotação
Aproximada

04 Linha Cidade – 95,8
Angico Cidade

42

Turno

Tarde

Escola
Saída
Chegada

10h

13h

Retorno
Saída
Chegada

17h

Valor do Km
rodado

19h R$ 5,18
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12 Curuçu –
E.M.E.F.
Osório Braga

76

42

Manhã 6h

8h

12h

14h R$ 6,05

13 Santa Zélia –
E.M.E.F.
Osório Braga

112

42

Manhã 6h

8h

12h

14h R$ 4,69

14 Chalé –
E.M.E.F.
Osório Braga

117,4

42

Manhã 6h

8h

12h

14h R$ 4,57

22 APAE I

66,6

42

Manhã 6h

8h 12h

13h R$ 6,64

1.2. Para todas as linhas, a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar monitor, que deve
ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos.
1.3. Durante toda a execução do contrato será admitida a utilização de veículos com fabricação de,
no máximo, 15 (quinze) anos, consoante regulamentação trazida pelo Decreto Municipal nº 6.211,
de 12 de junho de 2013.
1.4. O serviço deverá atender todas as normas de segurança vigentes no momento da
contratação.
1.5. Os serviços deverão iniciar em 06/03/2017.
1.6. O número de alunos indicado nos respectivos roteiros poderá ter variações conforme eventuais
mudanças nas matrículas escolares, bem como, a critério do Executivo Municipal, poderá ser
alterado ou excluído o roteiro ora apresentado.
1.7. É vedada à CONTRATADA a cessão (sublocação) do presente contrato, seja a que título for.
1.8. Os veículos, motoristas e monitores à disposição das presentes linhas serão os seguintes:

Ite
m

LINHA

veículo

Placa
lotação

Motorista
CNH

04 Linha Cidade – VW/MPOLO MKC 2595
Angico IDEALE R
Cidade
45 pessoas

Gustavo Nunes Gioda

12 Curuçu –
E.M.E.F.
Osório Braga

Joicemar Trindade
Moreira
03776274838

M.BENZ/
COMIL
SVELTO U

MCM 1733
49 pessoas

03143615307

Monitor
RG e CPF

Mirele Marques
Dellalebera
7079828741
004.156.190-25
Carina Massiner
Moreira
4082992829
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018.729.470-42
13 Santa Zélia –
E.M.E.F.
Osório Braga

M.BENZ/
BUSSCA

MDO 4918

14 Chalé –
E.M.E.F.
Osório Braga

M.BENZ/
1721
NEOBUS
SPECT

LOO 4905

22 APAE I

M.BENZ/
MPOLO
VIALE U

IMF 0614

43 pessoas

49 pessoas

52 pessoas

Jasson da Silva
Marques
010711276081

Adriana da Silva
Vasconcellos
21006114805
021.124.390-65

Valdemir da Silva
Rodrigues
04663526093

Ernestina da Siva
Marques
3023255213
712.345.270-49

Francisco Antonio
Gioda
00389207608

Maria Caroline Limana
Matos
4121864989
016.810.480-60

1.9. A fiscalização do presente contrato correrá por conta dos seguintes servidores: Gestora a Sra.
Tânia Vieria Cabral; Fiscal o Sr. Luiz Antônio de Oliveira Gattibone; e suplente, o Sr. Dilon
Batista Costa, conforme declaração inclusa na fl. 032 do processo 187.016/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
2.1. Pelos SERVIÇOS constantes neste contrato o MUNICÍPIO pagará a CONTRATADA os
valores descritos em cada item da Cláusula Primeira, por quilômetro rodado.
2.2. A CONTRATADA fica desde já ciente da retenção do percentual de 11% (onze por cento) a ser
efetuada na data do pagamento, com fundamento no artigo 106, II, da Instrução Normativa - INSS
071, de 10 de maio de 2002, cuja base de cálculo da retenção do INSS não será inferior a 30%
(trinta por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura;
2.3. A CONTRATADA fica desde já ciente da retenção do percentual de 03% (três por cento) a ser
efetuada na data do pagamento, com fundamento nos artigos 67 e 68 do Código Tributário
Municipal, referente ao ISS (Imposto sobre Serviços), sobre o valor dos serviços prestados, caso
não possuir Inscrição Municipal no Cadastro de Contribuintes no Município de Itaqui.
2.4.

O pagamento será em até trinta dias após o encerramento do mês em que foram

prestados os serviços, CONDICIONADO a apresentação da ordem de início dos serviços,
escrita,

a ser emitida pela Secretaria de Educação, de cada linha, como também,

apresentação dos documentos de regularidade fiscal da(s) empresa(s) contratada(s),bem como
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dos discos tacógrafos dos dias letivos, laudo de autorização de pagamento emitido pela
Secretaria.
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA colocará a disposição do MUNICÍPIO tantos
veículos quantos forem necessários para a fiel execução do contrato, devendo os mesmos serem
submetidos a vistorias sempre que solicitado pela Secretaria Municipal da Educação, sendo que
todos deverão estar em perfeitas condições de segurança e trafegabilidade.
3.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á a vistorias regulares, convocadas pela Secretaria Municipal de
Educação e efetuadas pela Comissão Especial para Fiscalização e Vistoria do Transporte Escolar.
3.2. No caso do veículo apresentar qualquer problema que impossibilite sua circulação a empresa
contratada deverá, imediatamente, providenciar outro que respeite as exigências legais e as
condições previstas neste instrumento, para realizar o serviço.
3.3. Em caso ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior, caso em que a empresa deverá
providenciar a substituição imediata para que não ocorra a interrupção na execução do serviço, a
CONTRATADA deverá comunicar a Secretaria Municipal de Educação, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, a contar da substituição.
3.4. No caso do parágrafo anterior, caso a empresa não providencie a substituição imediada e caso o
transporte seja interrompido será aplicada a penalidade cabível conforme previsões contidas neste
instrumento.
3.5. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
3.6. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
3.7. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
3.8. Em caso de reclamatória trabalhista ou ação de indenização, na(s) qual(ais) o MUNICÍPIO
venha a ser condenado solidariamente com a CONTRATADA, caberá por força deste contrato o
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direito de regresso ao MUNICÍPIO que, inclusive, poderá se ressarcir do valor a que for condenado
a pagar, em verbas porventura a serem pagas a contratada, ressalvado os valores para pagamento
dos funcionários da CONTRATADA devidamente comprovados.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS
4.1. Os serviços de transporte escolar deverão iniciar em 06/03/2017.
4.2. O licitante vencedor do certame deverá assinar o contrato no dia 03/03/2017.
4.3. O contrato será válido por no máximo 120 (cento e vinte) dias contados a partir da assinatura
deste contrato, ou até que seja realizado procedimento regular de licitação (o que ocorrer primeiro).
4.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio em
face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico
financeiro da avença.
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
5.1. O não cumprimento das obrigações aqui assumidas sujeitará a CONTRATADA ao pagamento
de multas permitidas pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, nas seguintes proporções:
a) deixar de apresentar a documentação, bem como apresentar veículo que não atenda as
condições exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 1 (um) ano e multa de 5% sobre o valor estimado da contratação;
b) recusar injustificadamente de assinar o instrumento contratual o proponente vencedor:
advertência e multa de 05% do valor do contrato
c) Atraso na assinatura do contrato: advertência
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência e na reincidência da irregularidade aplicação de multa 5% do valor do
contrato;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 1 (um) dia, após os quais será
considerado como inexecução contratual: ADVERTÊNCIA e multa de 5% sobre o valor atualizado
do contrato;
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
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prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;
g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
5.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
5.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
5.4. A detentora da ata está obrigada a manter durante toda a execução contratual todas as condições
de habilitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.
5.5. Constituem motivos para rescisão contratual todos os elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
5.6. A inexecução total ou parcial do contrato por enseja sua rescisão, conforme previsão do art. 77
da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - O MUNICÍPIO não será responsável por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculadas a execução do presente
contrato, bem como por qualquer dano de indenização a terceiros em decorrência de atos da
contratada, seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA SÉTIMA - Constitui motivo para rescisão deste contrato os previstos nos artigos 77
a 80, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, além dos elencados nas alíneas abaixo:
A) O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos constantes no presente instrumento;
B) A paralisação do serviço sem justa causa ou prévia comunicação à Secretaria Municipal de
Educação;
C) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade administrativa do Município, e exaradas no processo
administrativo a que se refere este contrato.
CLÁUSULA OITAVA - O MUNICÍPIO poderá cobrar judicialmente os valores correspondentes
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às importâncias decorrentes da imposição de penalidades, decorrentes do inadimplemento
do presente contrato, caso o MUNICÍPIO tenha de recorrer aos meios judiciais para haver o
que

lhe

foi

devido,

além das

cominações

previstas

neste instrumento

ficará

a

CONTRATADA sujeita ao pagamento da pena convencional de 10%(dez por cento), juros de mora
de 1%(um por cento) ao mês, despesas de processo, correção monetária pelo IGP-M e
honorários advocatícios, estes acordados desde logo em 20%(vinte por cento) sobre o valor da
causa.
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE 03 Manutenção Desenvolvimento Ensino- MDE
PROJ/ATIVIDADE 2193 –Transporte Escolar -Salario Educação
ELEMENTO 3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiro
RECURSO Salario Educação
REDUZIDO 3312
UNIDADE 03 Manutenção Desenvolvimento Ensino- MDE
PROJ/ATIVIDADE 2119 –Transporte Escolar - Estado
ELEMENTO 3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiro
RECURSO Transporte Escolar Estado
REDUZIDO 2764
UNIDADE 03 Manutenção Desenvolvimento Ensino- MDE
PROJ/ATIVIDADE 2120 –Transporte Escolar - PNATE
ELEMENTO 3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiro
RECURSO Transporte Escolar Estado PNAT
REDUZIDO 2765
UNIDADE 03 Manutenção Desenvolvimento Ensino- MDE
PROJ/ATIVIDADE 2045–Transporte Escolar MDE
ELEMENTO 3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiro
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RECURSO Transporte Escolar MDE
REDUZIDO 2763
UNIDADE 04 Educação Básica- FUNDEB
PROJ/ATIVIDADE 2053 –Ensino Fundamental FUNDEB
ELEMENTO 3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiro
RECURSO FUNDEB
REDUZIDO 2759
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 149003
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO
10.1. O presente instrumento contratual encontra-se vinculado a DISPENSA DE LICITAÇÃO
006/2017.
Fica eleito o Foro de Itaqui/RS para dirimir questões oriundas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em três vias de igual
teor e valor para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.
Itaqui/RS, 03 de março de 2017.
MUNICÍPIO DE ITAQUI
Jarbas da Silva Martini
Prefeito Municipal

_________________________________________________
GUSTAVO NUNES GIODA – ME
Gustavo Nunes Gioda

