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TERMO ADITIVO Nº 049/2014 

 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2013, 

Processo Administrativo nº 160/2012, Pregão 

Presencial nº 004/2013, que tem como objeto a 

contratação de profissional autônomo para prestação 

de serviço de transporte escolar 

 

  O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito do 

Município, João Carlos Minchillo, gestão administrativa 2013/2016, doravante 

denominado Contratante e Sr. Donizete Aparecido de Ávila, denominado 

Contratado, todos devidamente qualificados no contrato em epígrafe, celebram o 

presente termo aditivo, nas seguintes condições: 

Cláusula 1ª. Do Fundamento Legal: 

1.1. A Celebração deste termo aditivo dá-se em conformidade com a 

cláusula 2ª do contrato original e com o artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula 2ª. Do Valor:  

2.1. O valor do contrato original permanece inalterado, sendo pago o valor 

de R$2,47 por quilômetro. 

2.2. A quilometragem sofrerá uma supressão de 13,3333%, ou seja, 14 

Km/dia, perfazendo o itinerário de de 91 Km/dia, na rota Mandaguari. 

  

Cláusula 3ª. Das Condições de Pagamento: 

 3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a 

apresentação da nota fiscal. 

 3.2. Deverá ser anexado a cada nota fiscal o Certificado de regularidade 

perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela 

Caixa Econômica Federal e a Prova de regularidade perante o Instituto 

Nacional da Seguridade Social (INSS), ou declaração de que não tem sob 

sua responsabilidade pessoa com vínculo empregatício. 

Cláusula 4ª. Disposições Gerais: 

4.1. Prevalecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato 

original celebrado entre as partes. 

4.2.  A vigência deste termo aditivo inicia-se em 24/03/2014. 
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Cláusula 5ª. Publicidade: 

5.1. O presente aditamento será publicado conforme art. 95, última parte, 

da Lei Orgânica Municipal, bem como, seu extrato resumido na Imprensa Oficial, 

como condição de eficácia. 

 

Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento 

em quatro vias do mesmo teor. 

 

Guaranésia, 20 de março de 2014 

 

 

 
João Carlos Minchillo 
Prefeito do Município 

 
 
 

Donizete Aparecido de Ávila  
Contratado 

 

 
 


