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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022 

 

CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE GUATAMBU E A EMPRESA 

TRANSPORTES SAUANA LTDA - ME, CNPJ 

Nº 01.008.906/0001-15. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 

 

Pelo presente instrumento de contrato, o MUNICÍPIO DE GUATAMBU, pessoa jurídica de 

direito público interno, situado na Rua Manoel Rolim de Moura, 825, Centro, Guatambu - 

SC, inscrito no CNPJ sob o n° 95.990.206/0001-12, por seu Prefeito, senhor Luiz Clóvis 

Dal Piva, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa TRANSPORTES SAUANA 

LTDA - ME, estabelecida na Rua Angelo Corá, 30, Centro, município de Guatambu – SC, 

CEP: 89.817-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.008.906/0001-15, neste ato representada 

por seu Sócio Administrador, Senhor Saul de Jesus de Mello, inscrito no CPF sob o n° 

423.606.259-34, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

contrato de prestação de serviços, em decorrência do Processo Administrativo n° 

01/2022, Pregão Presencial n° 01/2022, mediante sujeição mútua às seguintes 

cláusulas contratuais: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO DE 

ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, conforme especificações 

abaixo: 

 

Item Descrição UND Qtde 

Estimada 

Valor 

Unitário 
em R$ 

Valor Total 

Item em R$ 

5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 

Nº 05 (CHALANA), com o seguinte itinerário: 

a) Às 06:40 horas, saindo da encruzilhada de acesso a 

propriedade do Sr. Vanderlei Rolim de Moura, seguindo em 

direção a propriedade do Sr. Arlan Marssona, Ade 

Verduras, retornando passando pela propriedade do Sr. 

Adilson Schneider, seguindo até a encruzilhada da 

propriedade do Sr. Alcides Lourenço, entrando a direita, 

seguindo até a propriedade do Sr. Rudimar Lourenço, 

retorna e segue até a propriedade do Sr. Argeleu Schwartz, 

fazendo o retorno e seguindo em direção a Granja BRF, 

recolhe os alunos no portão, retorna seguindo sentido 

KM 26.144,80 4,98 130.201,10 
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Comunidade Porto Chalana, pegando a esquerda até a 

residência de Leandro Dalmoro, retorna seguindo a estrada 

passando pela antiga E.M. Porto Chalana, seguindo 

recolhendo os alunos, seguindo para a E.M. Francisco 

Corá, passando na E.E.B. Olga Fin Travi e P. E. Criança 

Feliz, desembarcando os alunos. 

* 25,92 KM - conforme mapa em anexo. 

 
b) Às 11:30 horas, saindo da E.M. Francisco Corá, 

passando pela E.E.B. Olga Fin Travi e P. E. Criança Feliz 

seguindo em direção a estrada geral de acesso a Porto 

Chalana, fazendo o roteiro inverso ao “item A”, 

desembarcando os alunos do turno matutino e 

embarcando os do vespertino, seguindo em direção as 

escolas: E.M. Francisco Corá, E.E.B Olga Fin Travi e P.E. 

Criança Feliz. 

* 34,66 KM - Conforme mapa em anexo. 

 
c) Às 17:00 horas, saindo da E.M. Francisco Corá, 

passando pela E.E.B Olga Fin Travi e P. E. Criança Feliz 

embarcando os alunos e seguindo em direção a estrada 

geral de acesso a comunidade de Porto Chalana, fazendo o 

roteiro inverso ao “item A”; desembarcando os alunos do 

turno vespertino e embarcando os alunos do turno 

Noturno e seguindo em direção a E.E.B. Olga Fin Travi.  

* 34,66 KM - Conforme mapa em anexo. 

- Possibilidade de alteração no itinerário, caso não haja 

alunos matriculados no turno Noturno. 

d) Às 22:00 horas, saindo da E.E.B. Olga Fin Travi, 

seguindo em direção a estrada geral de acesso a 

comunidade de Porto Chalana, seguindo até a propriedade 

do Sr. João Adilson, retornando e fazendo o roteiro inverso 

ao “item A”, desembarcando os alunos do turno Noturno, 

com parada final na encruzilhada da propriedade do Sr. 

Vanderlei Rolim de Moura. 

* 23,60 KM - Conforme mapa em anexo. 

- Possibilidade de alteração ou redução de 

quilometragem no itinerário, caso não haja alunos 

matriculados no turno Noturno. 

e) Percurso total diário: 118,84 KM; 

f) Veículo com capacidade mínima de 32 (trinta e dois) 

lugares, mais veículo auxiliar com capacidade mínima 

11 (onze) lugares; 

mailto:licitacao@guatambu.sc.gov.br
http://www.guatambu.sc.gov.br/


   EESSTTAADDOO  DDEE  SSAANNTTAA  CCAATTAARRIINNAA 

        MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  GGUUAATTAAMMBBUU  
    

 

 
Rua Manoel Rolim de Moura, 825, Centro, Guatambu SC – CEP: 89.817-000 

E-mail: licitacao@guatambu.sc.gov.br | Site: www.guatambu.sc.gov.br | Fone/Fax: (49) 3336-0102 

 

 

   3 

g) Disponibilizar monitor, para acompanhamento dos 

alunos durante o transporte. 

OBS: A EMPRESA PODERÁ DISPOR DE APENAS 01 (UM) 
MONITOR, DESDE QUE OS DOIS VEÍCULOS NÃO 
CIRCULEM SIMULTANEAMENTE. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

2.1 O Fornecimento deverá ocorrer no Município de Guatambu, conforme itens do objeto 

em epígrafe. 

 

2.2 O início da prestação dos serviços deverá ser efetivado em 09/02/2022. 

  

2.3 O Contrato terá a vigência 09/02/2022 até 31/12/2022, podendo ser prorrogado, 

mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes, e de conformidade com o 

estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

2.4 O município poderá a qualquer tempo, instalar videomonitoramento interno no(s) 

veículo(s). Sendo de inteira responsabilidade pela operacionalização e custos da instalação 

devidos ao município de Guatambu. 

 

2.5 Ficará responsável pela fiscalização deste contrato, servidora pública Municipal da 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo, Sra. Caitany Aparecida 

Schneider. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

3.1 O município pagará o valor unitário de R$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito 

centavos) por quilômetro percorrido, sendo um valor anual estimado de R$ 130.201,10 

(cento e trinta mil duzentos e um reais e dez centavos). 

 

3.2 Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com a Nota 

Fiscal, os seguintes documentos: 

 

a) Prova de regularidade perante o Instituto nacional do Seguro social – INSS (Federal), 

Certidões Negativas de Débitos das Esferas Estadual e Municipal, FGTS (CRF) e CNDT 

(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas). 

3.3 O Pagamento será efetuado através de ordem bancária e/ou depósito na conta do 

fornecedor, condicionado à apresentação de documento fiscal e produtos definitivamente 

aceitos e recebidos pelo Município, através de seu responsável, mediante autorização e 

liberação dos recursos. 
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3.4 Não haverá, em nenhuma hipótese, antecipação do pagamento. 

 

3.5 A nota fiscal deverá conter todas as especificações do(s) item(s) adjudicado(s), objeto 

deste Edital, devidamente atestada pela Secretaria responsável, pela pessoa indicada 

como responsável pelo recebimento. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

 

4.1 Não haverá reajuste, nem atualização dos valores, exceto na ocorrência de fato que 

justifique a aplicação da línea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei 8.666/93 e ainda, no 

caso de prorrogação de contrato, quando será atualizado o valor, utilizando-se o 

IPCA/IBGE do período. 

CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal 

vigente, cuja fonte de recurso tem a seguinte classificação:  

 
Órgão: 4.000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 

Unidade Orçamentária: 4.001 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Função: 12 – Educação 

Subfunção: 361 – Ensino Fundamental  

Programa: 4 – Educação de qualidade para todos 

Projeto/Atividade: 2.11 – Manutenção do Transporte Escolar 

Natureza da Despesa: 

3 – Despesas Correntes 

3 – Outras Despesas Correntes  

90 – Aplicações Diretas 

Fonte de Recurso:  

101 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 

136 – SALÁRIO EDUCAÇÃO 

144 – PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE 

162 – OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

6.1 Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para o 

fornecimento do serviço. 

6.2 Efetuar o pagamento conforme definido no Edital, mediante apresentação da Nota 

Fiscal, desde que, atendidas as demais exigências estabelecidas neste Edital. 

6.3 Notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou 

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correção. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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7.1 A CONTRATADA fica obrigada a transportar os alunos sem que lhes sejam cobrados 

qualquer valor. 

 

7.2 Cumprir todos os horários e cronogramas estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes, sob pena de multa e, conforme o caso, rescisão contratual. 

 

7.3 Transportar os alunos em turnos opostos, quando houver necessidade e for de 

interesse da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo. 

 

7.4 Informar ao Município de Guatambu, por meio de documento, quando houver 

alteração no quadro de motorista ou monitor de transporte escolar, comprovando vínculo 

profissional do mesmo com a CONTRATADA, através de carteira profissional, contrato de 

trabalho ou contrato social (quando os proprietários da empresa exercem a função de 

motorista ou monitor de transporte escolar), anexando a documentação do substituto, 

exigida no Edital. A CONTRATADA também deverá comprovar, através de cópia 

autenticada do documento, que o motorista substituto possui certificado de conclusão de 

curso de Formação de Condutor de Veículos de Transporte Escolar, conforme estabelece 

as Resoluções nº 789/94 e nº168/04, alterada pelas resoluções 169/05, 222/07 e 

285/08 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN ou que o monitor de transporte 

escolar possui Curso com Certificado reconhecido pelo MEC. 

 

7.5 Realizar o transporte com veículo apropriado para o número de alunos, conforme 

exigido no Termo de Referência descrito no Anexo "I", descritivo dos itens, deste Edital. 

 

7.6 Repetir, durante o período de recesso do mês de julho do ano letivo, a inspeção 
obrigatória prevista no art. 136, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 
9.503/97), devendo os respectivos laudos seres apresentados à Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte, Cultura e Turismo do Município de Guatambu até o final da prestação 
do serviço, sob pena de rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo das demais sanções 
previstas no termo contratual e na legislação pertinente. 
 

7.7 Obedecer, durante todo o período de vigência do contrato, todas as demais disposições 
constantes no art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro. 
 

7.8 Contratar motorista qualificado, respondendo pelo correto comportamento e eficiência 

do mesmo. 

 

7.9 Caso o contrato seja prorrogado, a CONTRATADA deverá obedecer aos calendários 

escolares dos anos seguintes, fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte, 

Cultura e Turismo, bem como renovar a documentação exigida no Item 7.4 do Termo de 

Referência do Edital antes do início de cada ano letivo e do Item 7.7 a cada semestre, 

apresentando cópia autenticada dos documentos junto à Secretaria Municipal de 

Educação, Esporte, Cultura e Turismo. No caso da Alínea “XIII” do Item 12.1 do Edital 
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(pagamento do seguro obrigatório DPVAT), a CONTRATADA deverá apresentar a cada ano 

o documento atualizado. 

 

7.10 A substituição do veículo da frota deverá ser efetuada sempre que necessário em 

razão de fatos ou condições que comprometa a segurança do veículo, idade incompatível 

ou mau desempenho, mediante autorização prévia e escrita do Município de Guatambu. 

 

7.11 Serão autorizados para o transporte escolar veículos automotores destinados ao 

transporte de passageiros, como ônibus, micro-ônibus e van, adaptados para tal 

finalidade, desde que licenciados pelo órgão competente, e que a idade dos mesmos não 

ultrapasse a: 

I – ônibus: não seja superior a 15 anos; 

II – micro-ônibus: não seja superior a 15 anos; 

III - van: não superior a 12 anos.  

7.12 Quando ocorrer substituição de veículo por atingir a idade máxima prevista no Item 

7.11 ou por perda ou destruição total, o veículo que passará a integrar a frota deverá ser 

obrigatoriamente aprovado pelo Município de Guatambu.   

 

7.13 O Município de Guatambu poderá recusar qualquer veículo, independentemente do 

ano de fabricação, se constatada a falta de segurança e/ou conforto, bem como por 

inobservância das especificações técnicas exigidas ou falta de um dos itens especificados 

no Item 7 do Termo de Referência descrito no Anexo "I" deste Edital. 

 

7.14 CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelas adaptações do veículo, conforme as 

condições estabelecidas neste Edital, bom como seus Anexos e Contrato, bem como pela 

manutenção do mesmo, incluído componentes, acessórios, oficina mecânica, segurança e 

tudo o que for indispensável ao bom desempenho da operação do serviço respeitando a 

legislação aplicável. 

 

7.14.1 O(s) veículo(s) deverá(ão) estar/ser adaptado(s) para aluno(s) cadeirante(s) 

(plataforma elevatória) e para alunos com necessidades especiais de mobilidade 

(cadeirinha especial), quando da necessidade. Para demandas que possam surgir no 

decorrer do ano letivo, estipula-se o prazo de 15 (quinze) dias corridos para que a 

CONTRATADA realize a adaptação no veículo ou substitua o mesmo por veículo adaptado. 

 

7.15 O veículo que prestará o serviço de transporte escolar deverá obrigatoriamente ter a 

pintura da faixa amarela e a palavra "ESCOLAR" escrita na carroceria e lanternas 

dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e na extremidade superior da 

parte traseira. 
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7.16 CONTRATADA deverá manter instalado no veículo utilizado para a prestação dos 

serviços, durante toda a vigência e contrato, e em perfeito estado de funcionamento, 

equipamento de registro de tempo e velocidade – TACÓGRAFO, e ainda manter arquivo 

pelo período mínimo de 6 (seis meses) dos discos de tacógrafo devidamente preenchidos 

para fornecimento ao Município de Guatambu, quando solicitado. 

 

7.17 Efetuar manutenção preventiva do veículo utilizado na prestação dos serviços, 

devendo esta, ser comprovada mediante apresentação de laudo, quando solicitado pelo 

município de Guatambu, emitido por empresa do ramo de manutenção mecânica e 

elétrica veicular. 

 

7.18 Manter afixada a autorização do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN em 

local visível dentro do veículo. 

 

7.19 Manter instalado e em perfeito estado de conservação, cinto de segurança em cada 

assento do veículo e demais acessórios obrigatórios de segurança, de acordo com 

legislação vigente e normas do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). 

 

7.20 Manter afixado em local visível dentro do veículo, relação respectiva a cada turno e 

itinerário, com informações do nome dos usuários autorizados (alunos), telefone para 

contato, nome dos pais ou responsáveis, endereço residencial e outras informações 

determinadas pelo Município, conforme Lei Municipal 1.186/2021. 

 

CLAÚSULA OITAVA – PENALIDADES 

 

8.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Guatambu, pelo prazo de 

até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas e das demais cominações previstas no edital e 

no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla 

defesa, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:  

a) Não celebrar o contrato. 

b) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa. 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão. 

d) Não mantiver a proposta, injustificadamente. 

e) Falhar ou fraudar a execução do contrato. 

f) Comportar-se de modo inidôneo. 

g) Cometer fraude fiscal. 

8.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município, poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução do 

contrato, tomando por base o valor total do respectivo Item; 
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c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do respectivo item. 

8.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, 

poderá ensejar a rescisão do contrato. 

8.3 As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na 

impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial 

e, caso não cumpridas, serão cobradas judicialmente. 

 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

 

9.1 O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições 

estabelecidas neste contrato e no Edital, por parte do licitante vencedor, assegurará ao 

Município o direito de rescindir o Contrato, mediante notificação através de ofício, 

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer 

espécie para a Administração e sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 

contrato. 

 

9.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 

8.666/93 e alterações posteriores, nos seguintes casos: 

 

9.2.1 Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante 

formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

a) Prestação dos Serviços fora das especificações constantes no Objeto deste edital. 

b) A subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação do licitante 

vencedor com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 

ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida. 

c) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assim como as de seus superiores. 

d) O cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na 

forma do § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666/93 atualizada. 

e) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 

f) A dissolução da empresa. 

g) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a 

juízo da Administração, prejudique a execução deste Termo. 

h) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e 

i) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados. 

9.2.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

9.2.3 Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

9.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada pela autoridade competente.       
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

 

10.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Chapecó, SC, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja,  para nele serem dirimidas dúvidas e questões 

oriundas do presente contrato. 

 

E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual 

forma e teor, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Guatambu - SC, em 04 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

MUNICÍPIO DE GUATAMBU 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

 

____________________________________________ 

TRANSPORTES SAUANA LTDA - ME  

Saul de Jesus de Mello  

Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

1) ______________________________                 2) ______________________________ 
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