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TERMO ADITIVO DE CONTRA TO 

Aos 02 ( dois ) dias do mês de janeiro de 2.015, na sede do Município de Minduri - MG, localizada à 
Rua Penha, 99, Bairro Vila Vassalo, na cidade de Minduri, Estado de Minas Gerais, compareceram as partes 
que resolvem de pleno e comum acordo aditar o Contrato n' 052/2013 datado de 03 de Junho de 2013, cuja 
Vigência do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato acima citado terminou em 31 de dezembro de 2014 , 
Contrato celebrado entre o Município de Minduri - MG , CNPJ sob o n' 17.954.041/0001-10 e a Empresa 
Sidney de Assis Pereira ME , CNPJ sob o n' 17.983.831/0001-23 , em mais 12 meses, reajustando assim o 
valor da prestação dos Serviços conforme previsto na Clausula Terceira - CONDIÇOES E TERMOS DE 
AJUSTE do Contrato ora aditado e mantendo as demais condições pela prestação dos serviços constante no 
Contrato n' 052/2013 , tudo em conformidade no que dispõe o Art 57 , Inciso 11 e Art 65 , Inciso 11 da lei 
8.666/93, com suas posteriores alterações,que passa ater a seguinte redação: 

VI - DA VIGÊNCIA 

O prazo de Vigência deste Presente e Segundo Aditamento ao contrato acima citado é para cumprir os seus 
~-f~i-~~~--~~!i~ __ t:)~ passa a contar a partir data de sua assinatura , retroagindo os seus efeitos legais a ~!~~ 
lª"!]~i.rt{dla.-.?._Ql§, ficando o mesmo prorrogado em mais 12 (doze) meses, com inicio em 01 de janeiro de 
2015 e com término em 31 de Dezembro de 2015. 

Permanecendo em pleno vigor todas e as demais cláusulas e condições, da Carta Contrato 
052/2013 de 03 de Junho de 2013, constante do Contrato ora aditado. 

E para firmeza e validade de tudo o quanto aqui se estipulou, lavrou-se o presente Termo 
Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma com duas testemunhas instrumentárias, para que se produza 
seus jurídicos e legais efeitos. 

M j founicípio de Minduri, MG 02 de Janeiro de 2.015 

osé Ronaldo da Silva ey de Assis Pereira ME 
Pref ito Municipal de Minduri- MG Empresa Contratada 

n . ~ li.J \L . 
As 

Dr ~=;;rEmatné Gr.,- .. 
sor Juríd" o-do Municipio de Minduri- MG 

ABMG 105711 
TESTEMUNHA 
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O MUNICÍPIO DE MINDURL Estado de Minas Gerais. entidade de direito público interno, com 
sede à Rua Penha, n°. 99. Bairro Vila Vassalo. inscrita no ÇNPJ sob n°. 17.954.041/0001 - 10, neste 
ato re_presentada pelo Sr; Prefeito MunicipaL Exmo. Sr. José Ronaldo da Silva,'· daqui por diante 
denominada CONTRATANTE. 

CONTRATADA: Sidney de Assis Pereira- ME, CNPJ n° 17.983.831/0001-23. situada a Avenida 
Joel Gonçalves Vallim ,n• 1040 , Bairro Damasco • na cidade de Varginha -
MG,Representada pelo Sr. Sidney de Assis Pereira ,nacionalidade brasileiro,Pro!issão 
comerciante, portador da RG/MG n• M10342204- SSP/MG e CPF 036.261.396-62, residente 
"'domiciliado a Avenida Joel Gonçalves Vallim ,n• 1040 , Bairro Damasco , na cidade de 
Varginha - MG , Sócio/Majoritário, o transporte será fuito com o Veículo PAS Microônibus , Mod 
Kombi. Placa DPE- 4012. Aoo Fabricação 2007/2007 •. Carteira de Habj!itação do motorista n• 03395782927e 
nome .Motorista: Itamar Pereira Daniel, dagui por diante denominada CONTRATADA, e têm entre si 
justo e acertado, conforme cláusulas abaixo: · / 

OBJETO: 

, compreendendo : 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DOS SERVIÇOS: 

1- DOS SERVIÇOS: 

1- Turno da Manhã Do Percurso (de açordo com cada linha l: Saída do Veículo da Empresa 
Contratada: · 

a - Da Sede da Escola Municipal Purval Souza Furtado do Município de Minduri- MG , estando até as 6:01 
horas da manhã no Ponto Final de cada percurso (Conforme Relatório fornecido nela Diretoria da Escol: 
Municipal Durval Souza Furtado l trazendo os alunos ao Município até as 07:00 hs e refazer o mesm• 
perçurso I traieto de origem . retomando corÍl os alunos á Zona Rural até as 11 :30 horas ~ manhã ( Após • 
término diário das Aulas 1 · 

2~ Jw:no da Tarde- Do Perc:urso (de acordo com cada Unha): Saída do Veículo da Empresa Contratada 
. . - . 

a - Da Sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Município de Minduri - MG, estando até as 12:0 
horas no Ponto Final de cada percurso ( Conforme Relatório fornecido pela Diretoria da Escola Municiw 
Durval Souza Furtado) trazendo Os alunos ao Município até as 12:30 hs e refazer o mesmo percurso I traje1 
de ori em retornando com os alWios até as 1 :30 ras A 's o término diário das Au 

Rua Penha, 99 • B 
CEP: 37447-000-

?l ' . 
r Vila Vassalo -.Fone: {35) 3326·1219 ·.Fax: (35) 332()-1444 
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A CONTRATADA executará os serviços, em conformidade com a Lei n". 8.666/93 e alterações 
posteriores. e conforme se&"": 

a - Manter durante toda a execução deste instrumento em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas ao condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

b - Recolher os encargos trabalhístas, orevidenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do -presente instrumento. 

c - Garantir a administração pública o pagamento dos encargos previstos na alínea anterior, não 
"'rrretando a mesma, nenhuma responsabilidade quanto ao recolhimento. 

d - Respeitar e cumprir a Lei n" 9.503 de 12 de setembro de 1997, que institui o novo Código de 
Trânsito Brasileiro, durante toda a execução deste instrumento. 

e - A CONTRATADA é reSJlO!lsável pelo perfeito e total estado de conservação do veículo , estar 
com todos os equipamentos de segurança em dia e as normas exigidas por lei , limpeza do veículo ou 
dos veículos utilizados na prestação dos serviços ora contratado, notadamente em sna parte mecânica, 
como é também sua a responsabilidade civil e criminal decorrente de acidentes que possam ocorrer. 

f - A CONTRATADA se · CO!!ljl!Omete a colocar somente motoristas habilitados para o referido 
transporte, acarretando rescisão automática do presente instrumento, pelo não cumprimento desta 
Clânsula, • 

CLAUSULA TERCEIRA- CONDIÇÕES E TERMOS DO AJUSTE 

estrada de terra • vencíveis a todo dia 20 (vinte) imediatamente após o término do mês de referência, 
sendo o pagamento reajustado no mesmo índice de aumento dos combustíveis, autorizado pelo 
Governo Federal. 

U - Os serviços contratados serão executados durante o exercício de 2013, de acordo com as viagens 
realizadas e autorização da Secretaria Municipal de Educação do Município de Minduri MG a parrir 

<' da ass.inatura deste contrato. 

m - A Contratada prestará os serviços objeto deste ajuste sem a existência de qualquer vinculo 
empregàticio ou subordinação a horário de trabalho ou ;; chefias hierárquicas dos qnadros.:da Prefeitura 
Municipal de Minduri - MG. 

h-!~~ w ~ 
Rua Penha, (J ~Bairro Vila Vassalo- FQne: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326--1444 
tEP: 37447-QOO- MINDURI- Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.954.041/0001-10 



Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br ~ municipio@minduri.mg.gt'i-~P\s,:.;, 

Processo Licitatório D0 027/2013, a qual em coDformidade com a Lei U0
• 8.666/93 e suas alterações oosteriores, 

passa a fazerjl311e integrante deste Instrumento Público. podendo o presente Contrato ser prorrogado através de 
termo aditivo, desde que as partes ann3m. 

CLAUSULA QUARTA- DO PREÇO E PAGMfENTO 

ll - Os servicos contratados serão executados , respeitando-se integralmente o ProCesso Licitatório 027/2013. 

CLAUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA 

I - O prazo de vigência do presente contrato é 07 meses a partir da assinatura deste contrato e com término em 
31 de dezembro de 2013. · 

CLAUSULA SEXT4- DA RESCISÃO 

I - A preSente carta-contrato ooderã ser rescindida a qualquer tempo. se as partes ferirem o disposto no art. 7& 
r-"Lei 8.666/93 e suaS alteracões posteriores. quando pertinentes ou de comum acordo anuírem pela rescisão. 

CLAUSULA SÉTIMA -DA DOTACÃQ 

CLAUSULA OITAVA- DAS RESPONSABILIDADES 

a- A CONTRA TAPA executará os seryiços aludidos na Cláusula Sçgunda. na sede da CONTRATANTE. 

b -Para execuÇào dos serviços do presente contrato, manterá a CONTRATADA. as suas próprias expensas, 
uma eg)lÍJl'l ~tada. 

c - Q perfeito cumprimento do servico contratado, com estrita observância do disoosto pela CONTRATANTE. 

. ~· ÇJJ.~@ . . 
Rua Penha, 99 airro Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: {35} 3326-1444 ~ 
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e - Todos os tributos e encargos trabalhistas. pfevidenciários. fiscais e comerciais que incidirem sobre o presente 
Instrumento ou atividades que constituem seu objeto. deverão ser pagos regularmente pela· CONTRATADA por sua 
conta exclusiva. não transferindo a CONTRATANTE. em h~pótese al,guma, os encargos estabelecidos neste item. 

CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial das cláusulas desta Carta contrato. das obrigações assumidas e da Lei 8.666/93 com 
suas alteracões posteriores. caracterizará a inadimplência da CONTRATADA. sujeitando-se às seguintes penalidades: 

a) advertência; 
? " 

b) multa no valor de 3% (três vor cento) sobre o valor do obieto. caso não seja executado em tempo proposto; 

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração pública Municipal. confurrne disposto no 
inciso m. art. 87 da Lei 8.666/93; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a adminis1J"a&'ão Municipal enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punicão ou até que seja Protl_lOvida a reabilitacão. perante a própria autoridade gue avlicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: . 

I - As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta de dotação própria constante do 
-~lllllento vigente, a saber: 2.03.01,12.361.003.2.0023-339039 e 2.03.02.12.361.0032.0027-339039 

ll - A presente carta-contrato poderá ser rescindida a qualquer tempó. se as partes ferirem o disposto 
na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. ou de comum acordo anuirem pela rescisão. 

·m - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzilia MG • como o único competente para dirimir 
eventuais litígios decorre:ntes <feste ajuste. 

·, IY - A presente carta-contrato foi elaborada em consonância com o disposto na Carla-Convite D0
• 

{ 019/2013 de 03 de maio de 2.013. a qual é parte integrante deste ajuste, independentemente de transcricão. ·aplicando-lhe. 
no que couber. as disposições contidas na Lei n°. 8.666/93 de 21/06/1993. com as suas alterações posteriores. 

E por estarem assim justas e acertadas. firmam as partCs o presente instrumento em três vias de iguM 
teor, na presença de duas testemunhas que também o assinam, para todos os fins e efeitos de direito. 

Rua Penh :-t ~ai~datssal~~35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1~ 
(:EP: 3744~~- MINOU RI- Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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Todos por Mindwi 

Município de Minduri 

' 

www.minduri.mg.gov.br w municipio@minduri.mg.gov.br 
A~:211j~ 

José 
PrefeitoM. 

Município de Mindori- MG, 03 de Junho de 2013 

,. 
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PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de procuração, SIDNEY DE ASSIS 

PEREIRA, brasileiro, casado, portador do CPF 036.261.396-62, e cédula de 

identidade no M-10.342.204 - SSPIMG, residente e domiciliado na Av. Joel 

Gonçalves Valim no 1 MO, bairro Damasco, na cidade de Varginha, Estado de 

Minas Gerais, nomeia e constitui seu bastante procurador o Senhor DONIZETE 

DE ASSIS PEREIRA .. brasileiro, casado, portador do CPF no 383.222.696-68, e 

cédula de identidade n°. M-2.778.153- SSP/MG, residente e domiciliado na Rua 

do Cedro no 26, bairro' Jardim Esperança, cidade de Minduri, Estado de Minas 

Gerais, para receber pagamentos referentes a prestação de serviços e locação de 

· veículo para transporte de alunos da zona rural - contrato no 052/2013, enfim, 

podendo assinar. tudo 6 quer fizer neO.~~ário para os devidos fins, estando o 
: _. •. . .. 

procurador nomeado e autorizado a praticar todos os demais atos indispensáveis 

ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, inclusive subestabelecer. 
' ~ 

Minduri- MG, 21 de julho de 2014. 

4111Vo 
Úf?; 

i\·-nduri~e 

~ 4?G \Úu.u,. 
SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 

( outc:-s,iante) 

em testemunho., . ..:'-"mr,r--•da verdade 

Tab .o 


