
 
TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 
 
 
 O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Vinte e Cinco de Julho, s/nº, devidamente inscrito no CNPJ 
sob nº 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo Senhor Prefeito 
Municipal, ROSALINO MORESCO,  inscrito no CPF/MF sob nº 134.494.000/53, 
a partir de agora denominado simplesmente  CONTRATANTE e, de outro lado 
a EMPRESA DE ÔNIBUS CORONEL PILAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
87.009.817/0001-09, com sede em Coronel Pilar/RS, representada por 
ROSANE MARIA FURLANETTO LASTE, denominada simplesmente 
CONTRATADA, celebram o presente termo aditivo do contrato de prestação 
de serviços - emergencial, de acordo com as cláusulas e disposições a seguir 
expressas e nos termos do art. 57, inciso IV e do art. 65, alínea “b” e parágrafo 
primeiro da Lei Federal nº 8.666/93:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica ajustado entre as partes, um acréscimo no 
trajeto de nº 08 (noite) sendo: 
 
SUB ITEM 2.3 - TURNO DA NOITE 
 
a) No trajeto 08: Caravagio, divisa com Santa Tecla, passando pelas 
residências de David Baldissera e Antonio Beal, Caravagio, até a residência de 
Daniel Bochi, São Jorge, passando pelas residências de Adelino Canzi, Itelvino 
Pisoni,  Armando Lorenzini, Santo Antonio até a residência de Alino Agostini, 
São Jorge, São Bortolomeu a Coronel Pilar. Aumento de 16 (dezesseis) para 
22 (vinte e dois) alunos, conforme justificativa em anexo ao presente termo 
aditivo. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – A contratante pagará à contratada, em decorrência 
do presente termo aditivo, além dos valores constantes no contrato inicial, a 
importância abaixo, por trajeto: 
 
a)  Trajeto nº 06: R$ 1,09 por km rodado, totalizando R$ 2,18 (dois reais e 
dezoito centavos) por dia de transporte. 
 
Totalizando o presente termo aditivo em R$ 2,18 (dois reais e dezoito 
centavos) por dia de transporte. 
 



CLÁUSULA TERCEIRA - As demais condições originais do contrato 
permanecem inalteradas. 
   
 
 
     E por se acharem de comum e perfeito 
acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em três vias para um só efeito, 
perante duas testemunhas. 
 
 
     Coronel Pilar, 04 de março de 2002. 
 
 

_______________________________ 
ROSALINO MORESCO 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 

_________________________________ 
CONTRATADA 

EMPRESA DE ÔNIBUS CORONEL PILAR LTDA 
 

 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
 
 
Visto. De acordo. 
 
Sonáli Chies 
OAB/RS 49.681 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

 
 
 O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Vinte e Cinco de Julho, s/nº, devidamente inscrito no CNPJ 
sob nº 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo Senhor Prefeito 
Municipal, ROSALINO MORESCO,  inscrito no CPF/MF sob nº 134.494.000/53, 
a partir de agora denominado simplesmente  CONTRATANTE e, de outro lado 
a EMPRESA DE ÔNIBUS CORONEL PILAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
87.009.817/0001-09, com sede em Coronel Pilar/RS, representada por 
ROSANE MARIA FURLANETTO LASTE, denominada simplesmente 
CONTRATADA, celebram o presente termo aditivo do contrato de prestação 
de serviços, de acordo com as cláusulas e disposições a seguir expressas e 
nos termos do art. 57, inciso IV e do art. 65, alínea “b” e parágrafo primeiro da 
Lei Federal nº 8.666/93:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica ajustado entre as partes, um acréscimo no 
trajeto de nº 12 (tarde) sendo: 
 
a) No trajeto nº 12 (tarde),  em mais 3,0 km diários, com o fim de incluir o 
seguinte trecho: São Jorge, passando por Caravagio até a residência de 
Valdecir Santa Lucia à Escola São Jorge. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – A contratante pagará à contratada, em decorrência 
do presente termo aditivo, além dos valores constantes no contrato inicial, a 
importância abaixo, por trajeto: 
 
a)  Trajeto nº 12: R$ 1,716 por km rodado, totalizando R$ 5,14 (cinco reais e 
quatorze centavos) por dia de transporte. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - As demais condições originais do contrato 
permanecem inalteradas. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
   
     E por se acharem de comum e perfeito 
acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em três vias para um só efeito, 
perante duas testemunhas. 
 
 
     Coronel Pilar, 04 de março de 2002. 
 
 

_______________________________ 
ROSALINO MORESCO 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 

_________________________________ 
CONTRATADA 

EMPRESA DE ÔNIBUS CORONEL PILAR LTDA 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
 
 
 
 
 
Visto. De acordo. 
 
Sonáli Chies 
OAB/RS 49.681 



 
 


