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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 53/2021 
 DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N° 95/2021 

 

Contrato de Prestação de Serviços, que entre si 
fazem o Município de Mostardas e a Empresa São 

Cristóvão Transporte Executivo Eireli. 

 
O MUNICÍPIO DE MOSTARDAS, pessoa jurídica de direito público, sito à Rua Bento 

Gonçalves, n° 1020 nesta cidade, CNPJ n° 88.000.922/0001-40, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal Sr. MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 

938.002.070-87 e CI nº 7073723582, com os poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do 
Município doravante denominado de CONTRATANTE, de outro lado à empresa SÃO CRISTÓVÃO 

TRANSPORTE EXECUTIVO EIRELI, CNPJ nº 32.229.310.0001/79, com sede na rua Cabral, n.º 116 

sala 20, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS, representada neste ato pela Sr.  Márcio Sauter, 
brasileiro,, empresário, portador do CPF nº 002.608.240-38, doravante denominada CONTRATADA, 

pactuam com o presente Contrato, cuja celebração foi autorizado pelo despacho do Processo 
Licitatório nº 132/2021, Protocolo Interno nº 129/2021, sob a modalidade de Dispensa Justificada n° 

95/2021 o qual rege-se pelo art. 24, IV da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, tem entre 

si como justo e contratado as seguintes cláusulas: 
  

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. Contratação Emergencial para transporte escolar das linhas Escola Marcílio Dias (São 

Simão), Mina/Pontal do Mina/São Simão/Sede, Rincão, Teixeiras e Balneário Mostardense, sendo o 
transporte de segunda a sexta-feira e nos sábados letivos, pelo período de 120 dias, o prazo iniciará 

sua contagem a partir do início do ano letivo, ou seja, dia 01 de março de 2021 até que fique pronta a 

licitação. Dentro do prazo previsto (120 dias) fica previsto o atendimento de 82 dias letivos. 

  
2.       CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1.  O transporte deverá ser feito pela empresa contratada em veículo apropriado, estando em 

perfeito estado de conservação e devidamente licenciado para o uso pertinente, inclusive com seguro 
APP, devendo os alunos serem recolhidos nos pontos designados pelos prepostos do CONTRATANTE e 

conduzidos até o estabelecimento de ensino respectivo, observando rigorosamente os horários de 
início e término das aulas.  

 

Item Código Qtd Un Discriminação Detalhes V. Unitário V. Total 

1 106303 6.232 KM 
TRANSPORTE 

ESCOLAR 

ESCOLA MARCILIO 

DIÁS (SÃO SIMÃO) - 
76 KM (IDA E VOLTA)  

10,13 63.130,16 

2 106304 7.872 KM 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

MINA/PONTAL DO 

MINA/SÃO 
SIMÃO/SEDE - 96 KM 

(IDA E VOLTA)  

8,41 66.203,52 

3 106305 6.724 KM 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

RINCÃO - 82 KM (IDA 
E VOLTA)  

9,18 

 

 

61.470,50 
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4 107416 6.150 KM 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

TEIXEIRAS - 75 KM 
(IDA E VOLTA)  

 

9,67 

 

59.470,50 

5 107417 2.542 KM 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

BALNEÁRIO 

MOSTARDENSE - 31 

KM (IDA E VOLTA)  

17,89 45.476,38 

      
TOTAL 

GERAL 
296.006,88 

 

TRAJETO 01 

  TRAJETO TOTAL DE VIAGENS 

POR DIA 

HORÁRIO KM/DIA 

Escola Marcílio Dias 

(São Simão) 
 

02 viagens Saída: 11:00 hs 

Retorno: 17:00 hs 

66 km (ida e volta) 

 
Saída: as 11:00 hs da estação rodoviária, pega a RSC 101, desce Beco do Siroca (São 
Simão), percorre pelo Beco dos Colodianos, passa pelo Beco “Paulo Medeiros”, retorna pelo 
mesmo até a RSC 101 (casa Fernandes), passa pela parada de ônibus da vila São Vicente, 
vai até a escola municipal Marcilio Dias. 
 
Retorno: as 17:00 hs saindo da escola Marcilio Dias, passando pela parada da Vila São 
Vicente (as margens da RSC 101), entrando no beco dos Colodianos (casa Fernandes), 
passando pelo beco  “Paulo Medeiros”, voltando pelo beco dos Colodianos saindo pelo beco 
do Siroca, pegando a RSC 101 até a sede. 
 
 
TRAJETO 02 

TRAJETO KM/DIA TOTAL DE VIAGENS 
POR DIA 

HORÁRIO 

Mina/Pontal do 

Mina/São Simão/Sede 

96 km (ida e volta) 02 viagens Saída: 10:30 hs 

Retorno: 17:15 hs 

 
Saída: as 10 hs 30 min. Do Carlinhos Terra (Mina), vai até a puxada d’água do Pontal do 
Mina, volta pela estrada até a RSC 101, vai até a escola municipal Marcilio Dias, volta pela 
RSC 101, passa pela escola Emilio Ferreira de Lemos as margens da RSC 101, volta pela RSC 
101 até a sede entrando pela Avenida Dr. Dinarte Silveira Martisn, entrega alunos na escola 
municipal Dr. Dinarte Silveira Martins, passa pela escola estadual 11 de Abril, passa pela 
escola municipal Marcelo Gama e encerra o trajeto na escola Estadual de ensino Médio Padre 
Simão Moser. 
 
Retorno: as 17hs as da escola de ensino Médio Padre Simão Moser, passa pela escola 
Marcelo Gama, passa pela escola estadual 11 de Abril, passa pela escola Dr. Dinarte Silveira 
Martins, pega RSC 101, passa pela escola Emilio Ferreira de Lemos, vai até escola Marcilio 
Dias, retorna pela RSC 101, entra na estrada da localidade do Mina, vai até o Pontal do 
Mina, retorna pela estrada e encerra a linha no Carlinhos Terra (Mina). 
 
TRAJETO 03 
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TRAJETO KM/DIA TOTAL DE VIAGENS 

POR DIA 

HORÁRIO 

Rincão  82 km/dia (ida e 
volta) 

02 viagens Saída: 11:30 hs 
Retorno: 17:15 hs 

 
Saída: as 11 hs e 30 min. Em frente a residência do seu Luís Irio, passando pela escola 
Bento Gonçalves, vindo até a RSC 101, passando pelas escolas de ensino médio Padre Simão 
e escolas de ensino Fundamental Marcelo Gama, 11 de Abril e Dr. Dinarte Martins. 
 
Retorno: as 17 hs da frente das escolas de ensino fundamental Dr. Dinarte Silveira Martins, 
11 de Abril, Marcelo Gama, passando pela escola de ensino médio Padre Simão Moser, 
pegando a RSC 101, descendo na estrada da localidade do Rincão, passando pela escola 
Bento Gonçalves, encerrando o Trajeto em frente a residência do seu Luís Irio. 
 
TRAJETO 04 

TRAJETO KM/DIA TOTAL DE VIAGENS 

POR DIA 

HORÁRIO 

Teixeiras 75 km (ida e volta) 02 viagens Saída: 10:30 hs 
Retorno: 17:15 hs 

 
Saída: as 10hs e 30 min. da estação rodoviária, pega a RSC 101, desce no Beco do Nabor, 
passa pelo beco da Granja Betinha, passa pelo Ariton, sobe a RSC 101 pelo Beco do 
Francisco Barbosa, vai até a Escola Marcilio Dias, volta pela RSC 101, passa pela Escola 
Emilio Ferreira de Lemos, vem até as escolas da sede Dr. Dinarte Silveira Martins, 11 de 
Abril, Marcelo Gama e ensino médio Padre Simão Moser. 
 
Retorno:  as 17 hs da escola de ensino médio Padre Simão Moser, passando pelas Escolas 
Marcelo Gama, 11 de Abril, Dr. Dinarte Silveira Martins, pegando a RCS 101, passando pela 
Escolas Emilio Ferreira de Lemos, vai até a escola Marcilio Dias, retorna pela RSC 101, desce 
no Beco do Francisco Barbosa, passa pelo Ariton, passa pela Granja Betinha, sobe na RCS 
101pelo beco do Nabor e encerra a linha na sede. 
 
 TRAJETO 5 
TRAJETO KM/DIA TOTAL DE VIAGENS 

POR DIA 

HORÁRIO 

Balneário 
Mostardense 

31 km (ida e volta) 02 viagens Saída: 12:15 hs 
Retorno: 17:15 hs 

 
Saída: as 12hs e 15 min em frente a escola Anita Garibaldi e vem até as escolas da sede 
Ruy Miguel, Marcelo Gama, 11 de Abril, escola de ensino médio Padre Simão Moser. 
 
Retorno: as 17hs e 15min em frente a escola Padre Simão Moser, passando pelas escolas 
Marcelo Gama, 11 de Abril, Ruy Miguel, encerra a linha em gente a escola Anita Garibaldi 
(praia). 
 

3.  CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: 

3.1. O pagamento será efetuado mensalmente, após aprovação pelo servidor responsável pela 
fiscalização do contrato e pelo Secretário Municipal de Educação, até o 10º dia do mês subsequente, 

em conta bancária de titularidade da empresa contratada, mediante entrega da nota fiscal, 
acompanhada: 

3.2. A contratada deverá emitir e apresentar a Nota Fiscal, contendo em local de fácil 

visualização a indicação do número do processo, devendo acompanhar o registro dos tacógrafos. 
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3.3. Deverá acompanhar ainda, as certidões fiscais e trabalhistas. 

3.4. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de 

recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativo aos empregados utilizados na prestação 
do serviço e cópia do contracheque devidamente assinado ou comprovante do depósito bancário. 

3.5. Quando ocorrer o evento ou anualmente, o que suceder primeiro: avisos e recibos de 

férias, 13º salário, aviso prévio, pedido de demissão, rescisão de contrato devidamente homologada, 
guias de recolhimento da contribuição previdenciária e FGTS referente às rescisões contratuais e 

extrato dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais de cada empregado dispensado. 

3.6. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que não em decorrência de responsabilidade do 

licitante/contratado, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, ou outro índice 
que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro 

rata. 

 

4.  CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

 4.1. Esta contratação visa atender o ano letivo de 2021 o contrato terá vigência por 120 (cento 

e vinte) dias, com o atendimento de 82 (oitenta e dois) dias letivos, a contar o seu início no dia 01 de 

março de 2021 
 4.2. O transporte, como o respectivo pagamento, somente será realizado no período Letivo, 

conforme Calendário Escolar. 

  

5.  CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES 

5.1. DAS OBRIGAÇÕES: 

5.1.1. Constituem obrigações da Contratada: 

 a) A CONTRATADA responsabiliza-se pela perfeita segurança do veículo utilizado, mantendo a 

regularidade das viagens e zelando pela integridade física dos alunos durante o transporte; 

 b) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 

presente contrato; 

 c) Manter, durante toda a execução do contrato, além de todas as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 d) A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato; 

 e) A Contratada assume única e exclusivamente a responsabilidade pelas obrigações sociais e 
de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do Contrato; 

 f) A Contratada deverá apresentar Laudo de Vistoria, em “OFICINA CREDENCIADA PELO 

“DAER”, realizada por Engenheiro Mecânico, devidamente habilitado ao “CREA” como responsável 

técnico, contendo, carimbo e assinatura, atendendo ao Art. 136, inciso II (CTB); 

 g) Submeter os veículos à vistoria técnica, mantendo os veículos sempre limpos e em 

condições de segurança, sendo proibido fumar no veículo, carregar animais, alimentos ou mercadoria; 

 h) É vedado o transporte de qualquer pessoa/passageiros, animais ou materiais que não 

aqueles expressamente constantes no contrato, qual seja alunos; 

 i) Caso a CONTRATADA estragar, quebrar, ou ocorrer algo do gênero com seu veículo, é de 
sua responsabilidade a substituição de outro veículo para cumprir o itinerário, de forma imediata. 

j)  A Contratada deverá apresentar a documentação relacionada a comprovação do vínculo 
empregatício dos motoristas e do prontuário de infrações de trânsito dentro do prazo de dez (10) 

dias, a contar da assinatura do presente instrumento contratual, devendo ser comunicada ao 
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CONTRATANTE qualquer alteração da contratação de motoristas, e no ato assinatura deste contrato 

deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

1) Motorista que satisfaça as exigências previstas nos Artigos 138 e 329 do CTB: 

a) Maior de 21 anos; 

b) Carteira de habilitação categoria D; 

c) Comprovante da aprovação em curso especializado para condutores de transporte 

escolar, nos termos da resolução 55 e 57 do CONTRAN; 

d) Prontuário de infrações de trânsito emitido por um Centro de Formação de Condutores, 

comprovando não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias, durante os doze últimos meses; 

e) Alvará de folha corrida; 

f) Certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de 
homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores; 

g) Prova de vínculo como empregado (carteira assinada) ou como proprietário/sócio do 
motorista com a empresa contratada. 

 

2) Veículo que satisfaça as seguintes exigências: 

a) Laudo técnico de vistoria realizado em Centro de Inspeção Veicular e assinado por 

Engenheiro Mecânico atestando que o veículo está apto, às expensas do licitante 
vencedor/contratado; 

b) Laudo técnico de vistoria emitido pelo DETRAN/RS (CRVA), como condição para a 

prestação de serviço, às expensas do licitante vencedor/contratado; 

c) Comprovante da contratação do Seguro por Acidentes Pessoais aos Passageiros (APP), 

através de apólice vigente; 

d) Cópia da autorização para trânsito de veículos de transporte escolar emitida pelo 

DETRAN/RS; 

e) Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV; 

f) Cópia de documento que comprove o vínculo do veículo com a empresa prestadora de 

serviços ou contrato de arrendamento do veículo, caso a pessoa jurídica arrende algum veículo. 

   

5.2.1. Das obrigações da contratante: 
 a) A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelos representantes da 

Administração, nomeados pela Portaria nº 028 de 05 de janeiro de 2021, que anotarão em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando ao preposto da 
empresa o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, onde as ocorrências 

serão registradas; 
 b) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

 c) Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores na forma da lei, das normas 

pertinentes e deste contrato; 
 d) Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato e edital na integra. 

 

6.  CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

6.1. O (a) contratado (a) que não satisfazer os compromissos assumidos, serão aplicadas as 
seguintes penalidades: 

6.1.1. executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 
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6.1.2. inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 
adimplido do contrato; 

6.1.3. inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;  

6.1.4.  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 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.  

6.1.5. Não cumprir com o itinerário e cláusulas do contrato apresentado pela Prefeitura 

Municipal: advertência.  

6.1.6. Em caso de reincidência de qualquer advertência, desde que não prevista pena específica 

para a situação de reincidência: multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 

6.1.7. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

6.1.8. 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. 

 

7.  CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

7.1. Para a rescisão do futuro contrato, aplica-se no que couber as disposições previstas nos 

artigos 77 ao 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

7.1.1.  Constituem motivos para rescisão do Contrato: 
 a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

 b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
 c) a lentidão no seu cumprimento, levando a Contratante a presumir a não realização dos 

serviços, nos prazos estipulados, sem justificativa prévia; 

 d) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil 
da empresa licitante ou de seus sócios diretores; 

 e) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
 f) a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 

da contratante, prejudique a execução do contrato; 

 g) o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizam 
a insolvência da Contratada; 

 h) razões de interesse do serviço público. 
7.1.2.  O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser objeto de 

comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para alegar o que 
entender de direito. 

 

8.  CLÁUSULA OITAVA – DAS DOTAÇÕES 

8.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das 

rubricas:  

(2857) - 3.3.90.39.99.3000 – Transporte escolar 

(3162) - 3.3.90.39.99.3000 –  Transporte escolar 

(3163) - 3.3.90.39.99.3000 –  Transporte escolar. 

(3823) - 3.3.90.39.99.3000 –  Transporte escolar 

   

9.      CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
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9.1.  Fica expressamente reconhecido os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa 

na forma do Artigo 55, Inciso IX, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

10.       CLÁUSULA DÉCIMA – DA LICITAÇÃO 

10.1. O presente contrato é celebrado com base na Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
pelo Processo Licitatório Nº 132/2021, sob a modalidade de Dispensa à Licitação N° 95/2021, nos 

termos do Art. 24, inciso IV. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Fica eleito o Fórum de Mostardas/RS para dirimir questões oriundas do presente contrato. 

11.2. E assim por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente contrato em três vias, 

na presença das testemunhas. 

 

                                                         Mostardas, 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Moisés Batista Pedone de Souza 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTE EXECUTIVO EIRELI 

Márcio Sauter 

Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_____________________ 

CPF: 015.760.470 – 59 

 

_________________________ 

CPF: 998.418.190 - 15     Aprovador por: 
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