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EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
 

1º Termo Aditivo ao contrato nº 01/19, Processo nº 66/18: Contratante: PM 

Duartina; Contratada: F.P. Transportes EIRELI; Objeto: prestação de serviços de 

locação de (01) um veículo, com capacidade mínima 44 lugares, para o transporte 

escolar, de alunos residentes na zona urbana, matriculados na rede publica estadual 

deste município; Do Valor: Fica acrescido ao contrato, ora aditado, a importância de 

R$ 28.530,00 (vinte e oito mil quinhentos e trinta reais), correspondente acréscimo na 

quilometragem percorrida; Da Ratificação: Fica mantidas e ratificadas todas as demais 

cláusulas e condições constantes do contrato ora aditado; Data Assinatura: 

06/03/2019. 

1º Termo Aditivo ao contrato nº 02/19, Processo nº 66/18: Contratante: PM 

Duartina; Contratada: Juscelino P. da Silva Transportes ME; Objeto: prestação de 

serviços de locação de (03) três veículos, com capacidade mínima 44 lugares, para o 

transporte escolar, de alunos residentes na zona urbana, matriculados na rede publica 

estadual deste município; Do Valor: Fica acrescido ao contrato, ora aditado, a 

importância de R$ 56.496,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e seis 

reais), correspondente acréscimo na quilometragem percorrida; Da Ratificação: Fica 

mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições constantes do contrato 

ora aditado; Data Assinatura: 06/03/2019. 

º Termo Aditivo ao contrato nº 03/19, Processo nº 67/18: Contratante: PM 

Duartina; Contratada: Romin Fogaça Rodrigues ME; Objeto: prestação de serviços de 

locação de (02) dois veículos para transporte de alunos residentes na zona rural deste 

Município de Duartina; Do Valor: Fica acrescido ao contrato, ora aditado, a importância 

de R$ 12.288,00 (doze mil duzentos e oitenta e oito reais), correspondente a 

acréscimo na quilometragem percorrida, referente ao Item 03 rota 200 Alqueires; Da 

Ratificação: Fica mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições 

constantes do contrato ora aditado; Data Assinatura: 06/03/2019. 

1º Termo Aditivo ao contrato nº 04/19, Processo nº 67/18: Contratante: PM 

Duartina; Contratada: Roberto Sabino de Oliveira ME; Objeto: prestação de serviços 

de locação de (01) um veículo para transporte de alunos residentes na zona rural 

deste Município de Duartina; Do Valor: Fica acrescido ao contrato, ora aditado, a 
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importância de R$ 5.292,00 (cinco mil duzentos e noventa e dois reais), 

correspondente a acréscimo na quilometragem percorrida, referente ao Item 10 rota 

Esmerlda/ferreirinha; Da Ratificação: Fica mantidas e ratificadas todas as demais 

cláusulas e condições constantes do contrato ora aditado; Data Assinatura: 

06/03/2019. 

1º Termo Aditivo ao contrato nº 08/19, Processo nº 67/18: Contratante: PM 

Duartina; Contratada: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA ME; Objeto: prestação 

de serviços de locação de (02) dois veículo para transporte de alunos residentes na 

zona rural deste Município de Duartina; Do Valor: Fica acrescido ao contrato, ora 

aditado, a importância de R$ 23.520,00 (vinte e três mil quinhentos e vinte reais), 

correspondente a acréscimo na quilometragem percorrida, referente ao Item 05 rota 

Aldeia; Da Ratificação: Fica mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e 

condições constantes do contrato ora aditado; Data Assinatura: 06/03/2019. 

1º Termo Aditivo ao contrato nº 09/19, Processo nº 67/18: Contratante: PM 

Duartina; Contratada: Roberto Sabino de Oliveira ME; Objeto: prestação de serviços 

de locação de (01) um veículo para transporte de alunos residentes na zona rural 

deste Município de Duartina; Do Valor: Fica acrescido ao contrato, ora aditado, a 

importância de R$ 7.476,00 (sete mil quatrocentos e setenta e seis reais), 

correspondente a acréscimo na quilometragem percorrida, referente ao Item 11 rota 

Mundo Novo; Da Ratificação: Fica mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e 

condições constantes do contrato ora aditado; Data Assinatura: 07/03/2019. 


