
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado do Espírito Santo

MINUTA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0007/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2018
PROCESSO Nº 000969/2018

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, pessoa jurídica de
direito público, com sede na Avenida Nove de Agosto, 2.326 - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 27.744.184/0001-50,
neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o(a) Senhor(a) Carlos José Nicolac
Zanon, inscrito no CPF-MF sob o nº 904-100-767-91 e CI nº 0707.295.068-SSP-BA, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob
o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada(o) por seu sócio administrador o Senhor xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
portadora da Carteira de Identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem firmar este TERMO DE ADITIVO, para prestação dos serviços do objeto descrito na Cláusula
Primeira - do contrato original. O presente termo de aditivo tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do
objeto contratado, constante do processo administrativo nº 002721/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas posteriores modificações, e pelas cláusulas a seguir expressas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
É objeto do presente termo de aditivo, a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte
escolar, para atender o Sistema Municipal de Ensino e Rede Estadual, para transporte de alunos de ida e volta atéas escolas
estaduais e municipais existentes no Município de Jaguaré/ES, para sessenta dias, do ano letivo de 2018 nos períodos
matutino, vespertino e noturno, observada as especificações de trajeto, horários, quilometragem e demais condições
definidas neste termo de referência, visando atender, por demanda, as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esporte, em conformidade com as especificações e quantitativos estimados no Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O prazo dos serviços estipulado na CLAUSULA QUARTA do contrato original, com vencimento em 21 de abril de 2018, mais
primeiro termo aditivo, fica prorrogado até xx de xxxx de xxxx, conforme artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
O valor estipulado na CLAÚSULA SÉTIMA, do contrato original celebrado, em 20 de Fevereiro de 2018, é de R$ 53.844,48
(cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), mais primeiro termo de aditivo,
fica com o seu valor acrescido em R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), perfaz o valor global de R$ xxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), fixo e irreajustável, conforme Art. 65, Inciso I, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato original, desde que não colidentes com as novas condições
estabelecidas neste termo aditivo.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as
quais subscritas pelos representantes legais da contratante e da contratada.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte do Município de Jaguaré-ES.

Jaguaré (ES), xx de xxxx de xxxx.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE
Carlos JoséNicolac Zanon - Secretário Municipal
CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, pessoa jurídica de
direito público, com sede na Avenida Nove de Agosto, 2.326 - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 27.744.184/0001-50,
neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o(a) Senhor(a) Carlos José Nicolac
Zanon, inscrito no CPF-MF sob o nº 904-100-767-91 e CI nº 0707.295.068-SSP-BA, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME, com sede na Rua Pinheiros, 106 - Guriri Sul, São
Mateus, inscrita no CNPJ sob o nº 26.490.164/0001-38, neste ato representada(o) por seu sócio administrador o Senhor
Jeferson Kerner, portadora da Carteira de Identidade nº 15.853.741 e CPF nº 117.192.477-14, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem firmar este TERMO DE ADITIVO, para prestação dos serviços do objeto descrito na Cláusula
Primeira - do contrato original. O presente termo de aditivo tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do
objeto contratado, constante do processo administrativo nº 002721/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas posteriores modificações, e pelas cláusulas a seguir expressas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
É objeto do presente termo de aditivo, a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte
escolar, para atender o Sistema Municipal de Ensino e Rede Estadual, para transporte de alunos de ida e volta atéas escolas
estaduais e municipais existentes no Município de Jaguaré/ES, para sessenta dias, do ano letivo de 2018 nos períodos
matutino, vespertino e noturno, observada as especificações de trajeto, horários, quilometragem e demais condições
definidas neste termo de referência, visando atender, por demanda, as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esporte, em conformidade com as especificações e quantitativos estimados no Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O prazo dos serviços estipulado na CLAUSULA QUARTA do contrato original, com vencimento em 21 de abril de 2018, mais
primeiro termo de aditivo, fica prorrogado até 21 de junho de 2018, conforme artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
O valor estipulado na CLAÚSULA SÉTIMA, do contrato original celebrado, em 20 de Fevereiro de 2018, é de R$ 53.844,48
(cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), mais primeiro termo de aditivo ,
fica com o seu valor acrescido em R$ 32.590,08 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa reais e oito centavos), perfaz o
valor global de R$ 119.024,64 (cento e dezenove mil e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), fixo e
irreajustável, conforme Art. 65, Inciso I, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato original, desde que não colidentes com as novas condições
estabelecidas neste termo aditivo.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as
quais subscritas pelos representantes legais da contratante e da contratada.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte do Município de Jaguaré-ES.

Jaguaré (ES), 21 de maio de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE
Carlos JoséNicolac Zanon - Secretário Municipal
CONTRATANTE

SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME
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