
III – TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2019 

 
 
Contrato Original nº: 37/2019 
 
                       III – Termo Aditivo – Prorrogação do prazo de vigência e valor. 

 
Contratante:  MUNICÍPIO DE BOM JESUS  
 
Contratado:  REMOALDO PEDRINHO GRANDO 
 
  CNPJ nº 32.893.963/0001-58 
 
Finalidade: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar no Município de Bom 

Jesus. 
 
Vinculação:   Proc. Adm. Licitatório nº 29/2019 - P.P nº 13/2019 
 

 
Contrato administrativo que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE BOM JESUS, Estado de 
Santa Catarina, com sede na Rua Pedro Bortoluzzi, inscrito no CNPJ/FM, sob o nº 01.551.148/0001-
87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Rafael Calza, brasileiro, doravante 
denominado de CONTRATANTE e de outro lado REMOALDO PEDRINHO GRANDO, CNPJ nº 
32.893.963/0001-58, sediada na Rua Manoel Narciso, s/n, Bairro Centro, no município Bom Jesus - 
SC, representado pelo Senhor Remoaldo Pedrinho Grando, portador do CPF nº 425.931.239-15, RG 
nº 1.239.517, domiciliado na Rua Manoel Narciso, nº s/n, Bairro Centro, no município de Bom Jesus - 
SC, de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATADA, de comum acordo e amparado 
na Lei Federal nº 8.666/93, consolidada com as alterações pelas Leis Federais nº 8.883/94, 9.032/95 e 
9.648/98, e declaram pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e contratado 
entre si a aquisição, descritos e caracterizados no Processo Licitatório nº 29/2019, na modalidade de 
Pregão Presencial nº 13/2019, e nas cláusulas adiante especificadas e condições que se enunciam a 
seguir: 
 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
As partes, de comum acordo, e na conformidade da Lei 8.666/93, Edital de Licitação e Cláusula 
Segunda do Contrato Original, resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato de nº 37/2019, 
passando o mesmo a vigorar para o período 01/01/2020 a 31/12/2020, com possíveis novas 
prorrogações sucessivas nos limites da Lei.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
Com a prorrogação da vigência do contrato, o valor a ser pago será: 
 
Item 2 - Serviço de transporte escolar com a disponibilização de um ônibus apropriado com 
capacidade de lotação de no mínimo 40 (quarenta) passageiros, e motorista devidamente habilitado, 
de acordo com as normas vigentes.  
O preço a ser pago pelo item 02 conforme descrito abaixo será de R$ 4.40 (quatro reais e 
quarenta centavos) por quilômetro rodado. 
O valor estimado será de R$ 91.476,00 considerando o itinerário de 99 (noventa e nove) km  
quilômetros por dia letivo, em 210 dias letivos do ano de 2020, consistindo no valor total contratado 
para todos os fins legais, sem prejuízos de possível variação em virtude do calendário escolar. 



                    

 

 
Item 3 - Serviço de transporte escolar com a disponibilização de um micro-ônibus apropriado com 
capacidade de lotação de no mínimo 26 (vinte e seis) passageiros, e motorista devidamente habilitado, 
de acordo com as normas vigentes. 
O preço a ser pago pelo item 03 conforme descrito abaixo será de R$ 4,40 (quatro reais e 
quarenta centavos) por quilômetro rodado. 
O valor estimado dos meses a seguir será de R$ 105.336,00 considerando o itinerário de 114 (cento e 
quatorze) km quilômetros por dia letivo, em 210 dias letivos do ano de 2020, consistindo no valor 
total contratado para todos os fins legais, sem prejuízos de possível variação em virtude do calendário 
escolar. 
 
O valor total global a ser pago do contrato será de R$ 196.812,00 (cento e noventa e seis mil e 
oitocentos e doze reais). 
 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas. 
 
E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de 
igual forma e teor na presença de 02 (duas) testemunhas que de tudo tiveram ciência. 
 
 
Bom Jesus/SC, 19 de dezembro de 2019.  

 
 
 
RAFAEL CALZA                                            REMOALDO PEDRINHO GRANDO        
Prefeito Municipal                                                CNPJ nº 32.893.963/0001-58 
Contratante                                                           Remoaldo Pedrinho Grando 
                                                                               CPF nº 425.931.239-15 
                                                                    Contratada 
 
 
 
Simone Piovezan Quichini                                  Dirlei Fatima Lopes Santana Brandalize 
CPF nº 024.861.939-01                                         CPF nº 522.308.809-34 
Responsável Pela Fiscalização                             Responsável Pela Fiscalização 
Titular                                                                     Substituto 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
Rosane Siqueira                                                     Eduardo João Trevisan 
CPF nº 015.656.939-65                                          CPF nº 041.920.619-10 
 
 
 
Cinthia Schneider Pellegrini 
Assessor Jurídico 
OAB/SC 43.050 



                    

 

Minuta: 
 
Contrato Original nº: 37/2019 
 
                       III – Termo Aditivo – Prorrogação do prazo de vigência e valor. 
 
Contratante:   MUNICÍPIO DE BOM JESUS  
 
Contratado:   REMOALDO PEDRINHO GRANDO 
 
  CNPJ nº 32.893.963/0001-58 
 
Finalidade: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato para o período de 01 de janeiro 

de 2020 até 31 de dezembro de 2020. 
 
Vinculação:  Proc. Adm. Licitatório nº 29/2019 - P.P nº 13/2019 
 
 
Valor Total:  R$ 196.812,00 (cento e noventa e seis mil e oitocentos e doze reais). 
 
 
Foro:           Comarca de Xanxerê/SC 
 
 
Bom Jesus/SC, 19 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 
RAFAEL CALZA 
Prefeito Municipal  
 
 
 
 

 
 
 


