
 

 

 
Prefeitura Municipal de Guaranésia 

MINAS GERAIS 

1 
 

                              TERMO ADITIVO Nº 069/2015 

 

Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2013, 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, através do 

Departamento Municipal de Educação, neste ato representado por sua diretora Sr.ª 

Maria Helena Pereira Dias, doravante denominado Contratante e Daniel Donizete 

Bautista - ME, neste ato representado pelo seu proprietário Sr. Daniel Donizete Bautista, 

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 as cláusulas 2ª 

e 8ª do contrato original e com os artigos 57 da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula 2ª. Da Prorrogação: 

 2.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato, para as rotas Catitó e 

Graminha pelo período de 07 (sete) meses, findando o prazo em 31 de dezembro de 

2015. 

Cláusula 3ª. Do Valor:  

3.1. O valor do quilômetro rodado no itinerário da rota Catitó, de 64 km/dia, sofrerá 

um acréscimo de 11,3244% e o da rota Graminha, de 88 km/dia de 29,4643%, passando 

ambos para o preço de R$5,80 (cinco reais e oitenta centavos). 

3.2. O valor total deste aditivo é de R$ 108.436,80 (cento e oito mil quatrocentos e 

trinta e seis reais e oitenta centavos). 

 3.3. O acréscimo dá-se a partir da tratativa entre o contratante e o contratado 
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Cláusula 4ª. Da Dotação Orçamentária: 

 4.1. As despesas com execução do presente aditamento correrão à conta das 

dotações orçamentárias: 

 Manutenção Atividade. Programa Apoio Transporte/Convênio Transporte Escolar - 

0260011236104072053/33903957-284; 

 Manutenção. Atividade Transporte Escolar/PNATE Transporte Escolar - 

0260011236104072052/33903957-282. 

 

Cláusula 5ª. Das Exigências: 

5.1. O contratado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar: 

5.1.1. O comprovante (certificado) de propriedade ou de disponibilidade dos novos 

veículos que serão utilizados na prestação dos serviços e em bom estado de 

conservação, com no máximo 12 (doze) anos de fabricação. 

5.1.2. As apólices de seguro total contra danos diretos e indiretos e contra 

terceiros dos veículos que serão utilizados durante a prestação do serviço. 

5.2. A não apresentação desses documentos implicará na aplicação das sanções 

cabíveis. 

Cláusula 6ª. Disposições Gerais: 

6.1. Prevalecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original 

celebrado entre as partes. 

6.2. A vigência deste termo aditivo dá-se a partir de 1º de junho de 2015. 

Cláusula 7ª. Publicidade: 

7.1. 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 três 

vias do mesmo teor. 

 

Guaranésia, 07 de maio de 2015 
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João Carlos Minchillo 

Prefeito do Município 

 

 

 

Maria Helena Pereira Dias 

Diretora do Departamento Municipal de Educação 

 

 

 

Daniel Donizete Bautista – ME 

Contratada                                                                                                                                  


