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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM: 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2020 

CONTRATANTE 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro do 
Município de Liberato Salzano/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Gilson De Carli, 
brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 3039305986, inscrito no CPF sob o nº 450.250.450-53, 
residente e domiciliado neste Município, para tal denominado de CONTRATANTE. 

CONTRATADA  

OLIVAR FIORENTIN, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 01.633.225/0001-48, Inscrição Estadual 
202/0004342, com sede na Rua Almirante Tamandaré, S/N em Liberato Salzano/RS, neste ato representada 
por Olivar Fiorentin, brasileiro, casado, empresário, Carteira de Identidade nº 3044357642, expedida pela 
SSP/RS e CPF 611.603.000-97, residente e domiciliado à Av. Rio Branco, 296, em Liberato Salzano/RS, 
doravante denominada CONTRATADA.  

RESOLVEM, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n.º 3/2020, e ainda em conformidade com o 
instrumento convocatório de licitação expresso pelo PREGÃO PRESENCIAL n.º 1/2020, que teve assegurada 
publicidade na forma da lei, celebrar o objeto deste contrato, observado o disposto nas Leis n.º 8.666 de 
21/06/1993 e suas alterações e 10.520/2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:  

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa para execução de Serviços de Transporte 
Escolar, a ser efetuado na cidade e interior do Município de Liberato Salzano/RS, conforme calendário escolar 
do Município, os quais a Contratada se declara em condições de prestar em estrita observância com o indicado 
nos Itinerários:  

Item Quantidade Unid. Especificação 
Valor por 

Km 
Preço Total 

1 28.800 KM 

Itinerário 01:  
05:40 horas - Saída da Cidade passa na Linha Xisto, 
Barrinha, Bom Retiro e Linha Vitoria até a residência 
do Sr. Geraldino Pizzi, passando pela Linha Via 
Barca, retornado até a cidade no C.E. Dr. Liberato 
Salzano Vieira da Cunha às 07:30 horas. 11:30 horas 
- Sai da Cidade passando pela Linha Via Barca, Linha 
Vitória até a residência do Sr. Geraldino Pizzi, 
passando pela Linha Bom Retiro, Barrinha e Linha 
Xisto às 12:30 horas, retornando até a cidade no C.E. 
Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha pelo mesmo 
trajeto. 17:15 horas - Sai da Cidade passando pela 
Linha Via Barca, Linha Vitória até a residência do Sr. 
Geraldino Pizzi, passando pela Linha Bom Retiro, 
Barrinha e Linha Xisto até a cidade.  

3,25 93.600,00 

4 17.600 KM 

ITINERÁRIO 15  
06:00hs - Saída da propriedade do Sr. Odacir Sacon, 
passando pela comunidade do Pinhalzinho de Cima, 
distrito do Pinhalzinho, Comunidade Três Municípios, 
Comunidade da Linha Xisto até a cidade. (Colégio Dr. 
Liberato Salzano, Tomé de Souza, Henrique Dias e 
Emei Paraíso Infantil). 11:30hs - Saída do colégio 
estadual Dr. Liberato Salzano, passando pela Linha 
Xisto, Comunidade Três Municípios e distrito do 
Pinhalzinho e Pinhalzinho de Cima até a propriedade 
do Sr. Odacir Sacon, retornando pelo mesmo trajeto 
até as escolas (Cidade). 17:30hs - Saída das escolas 

3,50 61.600,00 
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Municipais passando pelo Colégio estadual Dr. 
Liberato Salzano, passando pela Comunidade Linha 
Xisto, Três municípios, Distrito do Pinhalzinho, 
Pinhalzinho de Cima até a propriedade do Sr. Odacir 
Sacon. Ônibus capacidade mínima de 40 passageiros 

5 23.800 KM 

ITINERÁRIO 16 
05:40 horas - Saída da cidade indo até a sede da 
Linha Barra Azul, passando pela Linha Cigognini até 
a propriedade do Sr. Etelvino Romansin, retornando 
pela Linha Três Municípios, Linha Xisto, até a escola 
Dr. Liberato (cidade). ------------------------------------------ 
11:30 horas - saída da cidade e volta para a linha 
Barra azul, até a propriedade do Sr. Juliano Lazabetti, 
passando pela Linha Cigognini até a propriedade do 
Sr. Etelvino Romanzini, retornando pela linha Três 
municípios indo até a propriedade do Sr. Antônio 
Fiorentin, retorna no colégio da linha Xisto e entra na 
propriedade do Sr. Liceu Alchieri, após retorna a 
cidade, nas escolas Henrique Dias, Tome de Souza e 
Dr. Liberato. 16:00 horas - Saída da cidade, vai até a 
escola da linha Xisto, passa pela linha Três 
municípios na propriedade do Sr. Antônio Fiorentin e 
retorna até a cidade na escola Dr. Liberazo. 17:30 
horas - saída da cidade, escolas Tome de Souza, Dr. 
Liberato, retornando pela linha Barra Azul até a 
propriedade do Sr. Juliano Lazaretti, passando pela 
Linha Cigognini até a propriedade do Sr. Etelvino 
Romanzini, retornando pela linha Três municípios, 
linha Xisto até a Cidade. Ônibus capacidade mínima 
de 40 passageiros 

3,25 77.350,00 

Total R$ 232.550,00 

1.2. Os veículos utilizados na prestação dos serviços deverão se submeter à vistoria técnica semestral - Laudo 
de Segurança Veicular, realizada pelo INMETRO ou por entidades ou empresas por ele credenciadas, de acordo 
com o artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro, assim como a realização de vistoria pelo DETRAN, a fim de 
renovar a Autorização para Trânsito de Veículo de Transporte Escolar, de acordo com o artigo 136 do Código de 
Trânsito Brasileiro. 

1.3. A substituição somente pode ocorrer em casos excepcionais e eventualmente, com prévia autorização do 
Contratante, com veículos e condutores habilitados ao transporte escolar, e que atendam os demais requisitos 
exigidos pelo Edital. 

1.4. A Contratada deverá efetuar o transporte escolar rigorosamente, durante todos os dias letivos dos meses 
contratados, ou quando houver necessidade, partindo sempre no mesmo horário, conforme determinação prévia 
do Contratante, através de seu setor competente, sob pena de rescisão contratual. 

1.5. A Contratada obriga-se a cumprir os horários e itinerários fixados pelo município, o qual se reserva o direito 
de fazer as modificações necessárias para o bom andamento do transporte, comunicando-as ao transportador. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  

2.1. Pela execução dos serviços o Município de Liberato Salzano pagará a contratada, em moeda corrente 
nacional, o valor de R$ 232.550,00 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais), estimado no ano 
letivo. 

2.2. O contratante, além de reter os valores a serem pagos à contratada quando esta não cumprir com os 
encargos fiscais e trabalhistas, poderá também usar do direito de reembolso em caso de multas, penalidades, 
indenizações ou qualquer outro ônus aplicado;    

2.3. Nos valores estipulados nesta cláusula estão cotadas todas as despesas com salários e/ou honorários, 
administração, encargos sociais e trabalhistas, taxas, impostos, fretes, transportes diversos e outras despesas 
de qualquer natureza que se fazem necessárias à perfeita execução do objeto deste contrato;   

2.4. Caso seja constatada alguma irregularidade o contratante reterá o pagamento do objeto deste contrato até 
que a contratada regularize a situação a que der causa, independentemente de prévia notificação ou aviso, 
judicial ou extrajudicial.   
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2.5. Será obrigatório constar no corpo de cada Nota Fiscal emitida, a identificação do presente Procedimento 
Licitatório. 

2.6. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias úteis a contar da aceitação definitiva dos serviços e 
mediante a apresentação de Nota Fiscal, observadas ainda as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº 
8666/1993, aprovada pelo Servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

3.1. A despesa decorrente do objeto deste contrato correrá por conta dos recursos consignados no Orçamento 
Vigente, dotação orçamentária:  

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.013.3390.39 1007 73/2020 Manutenção Das Despesas Com Transporte Escolar 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 

4.1. Não haverá qualquer reajuste do valor contratado durante o prazo durante o prazo da prestação dos serviços. 

4.2. Fica todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica 
extraordinária e extracontratual). 

4.3. A revisão contratual somente será efetuada mediante apresentação, pela Contratada, de solicitação por 
escrito acompanhada da Planilha de Composição de Custos atualizada. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA    

5.1. São obrigações e responsabilidades da Contratada:  

a) executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações do Município; 

b) cumprir o horário e itinerário fixado pelo Município; 

c) iniciar os serviços conforme calendário escolar do Município; 

d) responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao Município ou a terceiros por sua culpa ou dolo; 

e) Os motoristas deverão estar devidamente identificados; 

f) Fica terminantemente proibido, com a aplicação de multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
a transferência, empréstimo, venda, locação, sublocação dos serviços contratados; 

g) Transportar somente os alunos e professores indicados pela Secretaria Municipal da Educação, sendo vedado 
o transporte de passageiros; 

h) Manter atualizado e em vigor o seguro do veículo transportador, bem como realizar o seguro dos passageiros, 
não cabendo ao Contratante, qualquer obrigação decorrente de eventuais estragos, depredações, acidentes, 
quebras ou danos do veículo transportador ou a terceiros, causados durante o horário do transporte; 

i) Cumprir todas as normas e exigências estabelecidas pelo Contratante, as normas de segurança do transporte 
e as de trânsito, mantendo o veículo transportador devidamente equipado e em perfeitas condições de uso; 

j) Zelar pela segurança integral dos usuários; 

l) Substituir o veículo em caso de defeito, por outro, nas condições necessárias para os serviços; 

m) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de danos ao veículo que venham a ser causadas pelos 
usuários dos serviços; 

n) Responsabilizar-se pelos danos que possam afetar o Município ou a terceiros em qualquer caso durante a 
execução dos serviços, bem como a reparação ou indenização sem ônus ao Município; 

o) Responsabilizar-se pela admissão e ou demissão do pessoal necessário para a execução dos serviços, 
pagamento de salário e encargos correspondente, inclusive perante a justiça do trabalho; 

p) Permitir a fiscalização do Município em qualquer tempo e local, devendo prestar informação e esclarecimentos 
solicitados, corrigir eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, serão objeto de comunicação oficial à Contratada para fins de aplicação das 
penalidades previstas no contrato, assim como exigir a atualização de documentos. 

q) Afastar qualquer empregado cuja permanência seja julgada inconveniente pela fiscalização do Município; 

r) Arcar com eventuais prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, provocados, por ineficiência ou 
irregularidades cometidas por seus empregados, filiados ou prepostos, na prestação dos serviços contratados; 

s) Responsabilizar-se pela atualização semestral da Autorização para Trânsito de Veículo de Transporte Escolar, 
emitido pelo DETRAN, de acordo com o artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo apresentá-la no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, na Secretaria Municipal de Educação do Município; 
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t) Serão de inteira responsabilidade da Contratada, as despesas diretas ou indiretas tais como: Encargos sociais, 
fiscais, trabalhistas, previdenciários ou de classe, indenizações civis e qualquer outra que for devido a 
empregados no desempenho dos serviços prestados do objeto deste Contrato, ficando ainda a Contratante, 
isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos e sua inadimplência com referência aos encargos 
referidos neste item, não transfere ao Município a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do Contrato; 

u) Apresentar planilha mensal junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

v) Fornecer as notas fiscais/faturas, nos termos da lei; 

x) Pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão 
interessado. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

6.1. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato;   

6.2. Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s), após o aceite do objeto fornecido;   

6.3. Proporcionar condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas deste 
contrato e legislações pertinentes;   

6.4. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no fornecimento 
dos materiais no prazo de vigência deste contrato;   

6.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato e edital;   

6.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;   

6.7. Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e Fiscalização nos 
moldes do art. 67 da Lei 8.666/93;  

CLÁUSULA SETIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Município poderá, garantida prévia defesa, além de rescindir o 
Contrato, aplicar à Contratada as seguintes sanções:  

I – Advertência;  

II - Multa;  

III - Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

IV- Declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida somente quando a Contratada ressarcir os prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

7.1. Será aplicada multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total corrigido do Contrato, quando a 
Contratada:  

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à Fiscalização;  

b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros; 

c) Desatender às determinações da Fiscalização;  

d) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas 
aplicadas pelos Órgãos competentes em razão de infração cometida;  

e) Não iniciar, sem justa causa, execução dos serviços contratados no prazo fixado, estando sua proposta dentro 
do prazo de validade;  

f) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados;  

g) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha 
a causar danos ao Município ou a terceiros, independente da sua obrigação em reparar os danos causados.  

7.2. As multas serão descontadas dos pagamentos e, quando for o caso, cobradas judicialmente.  

7.3. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.  

7.4. A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito 
pelo Município à Contratada, para, querendo, exercer direito de defesa. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

8.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/1993.  

8.2. Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito e, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que à contratada caiba direito a indenização de qualquer espécie quando a mesma não 
cumprir, total ou parcialmente, com as obrigações estipuladas neste instrumento, no edital, seus anexos.   
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8.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo 
que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias uteis para se manifestar 
e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, motivadamente, providencias 
acauteladoras. 

8.4. Caso o Contratante venha adquirir veículos destinados ao Transporte Escolar, poderá rescindir o presente 
Contrato, sem que caiba a Contratada qualquer direito a indenização, salvo, receber pelos serviços já 
executados. 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

9.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, após a assinatura contratual, podendo ser 
renovado a critério da Administração Municipal, respeitando o limite legal previsto no artigo 57, II, da Lei 8.666/93, 
por se tratar de prestação de serviços de natureza continua. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  

10. O Contratante nomeia e constitui neste ato a Sr(a). Liliane Barboza Bonfim, na condição de Subsecretária da 
Secretaria M. de Educação e Cultura, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato. 

10.1. O fiscal deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: fiscalizar a execução deste contrato; 
comunicar ao Contratante sobre descumprimento; e solicitar a Administração a aplicação de penalidades por 
descumprimento de cláusula contratual. 

10.2. A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por 
qualquer irregularidade verificada durante a execução deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO  

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Constantina - RS.  

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para 
um só efeito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas adiante nomeadas, para que 
produzam seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes contratantes a cumprirem e fazer cumprir 
o presente contrato, tão inteiro e fielmente como nele se contém, em suas cláusulas e condições por si e seus 
sucessores, dando-o sempre por firme, bom e valioso, em juízo ou fora dele.   

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 03 dias do mês de fevereiro 
do ano de 2020. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO 
Gilson De Carli - Prefeito Municipal 
Contratante        
    
 
 
Liliane Barboza Bonfim 
Subsecretária da Secretaria M. de Educação e Cultura                                                                               

OLIVAR FIORENTIN 
Olivar Fiorentin 
Contratada 

Fiscal de Contrato  
 

 

Testemunhas:  

 

Nome: Anderson Vani 
CPF: 228.258.548-97 
 

 

 

Nome: Mongela Pereira Nunes 
CPF: 637.001.900-34 

 

 

 

 


