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SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 017 / 2021. 

 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPOSTE EEVENTUAIS 

 
 

CONTRATANTE: Município de DOM VIÇOSO, pessoa jurídica de direito público interno, através do 
Poder Executivo, com sede à Rua Valdemar de Oliveira, nº 01, Centro, CEP 37.474-000, inscrito no 
CNPJ sob o nº 18.188.268/0001-64, neste ato representado pelo seu Prefeito, Francisco Rosinei 
Pinto, portador do RG M-8.378.403 e do CPF 032.844.616-55. 
 

CONTRATADA: Roadstour Fretamento e Turismo Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 06.137.414/0001-
43, com sede na Rua Dom Ferrão, nº 592, Bairro Centro, em Dom Viçoso, MG, neste ato 
representada pelo seu titular, Senhor Marcelo Ramires da Silva, Brasileiro, casado, 
microempreendedor, portador do RG nº 24.535.077, SSP/SP e do CPF 167.730.168-60, residente e 
domiciliado no mesmo endereço. 
 
EMBASAMENTO: Processo de Licitação nº 063/2021, Pregão presencial nº 026/2021 e na forma da 
Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, as partes ficam contratadas, mediante as cláusulas 
e condições abaixo especificadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
1.1 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo o reajuste de preços para manter o reequilíbrio 
econômico-financeiro referente a prestação de serviços de transporte eventuais. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA MOTIVAÇÃO 
 
2.1 - A empresa acima contratada apresentou requerimento solicitando reajuste de preços referente 
ao transporte eventual em consequência de aumento de preços do óleo diesel, ficando demonstrado 
o referido aumento através de cupons fiscais. 

Pelo requerimento apresentado e, após o deferimento do pedido, fica estipulado o reajuste de 2,11% 
(dois inteiros e onze centavos de percentual) no valor do quilômetro rodado, conforme detalhado 
na planilha a seguir. 
 
CLÁSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES E DO PREÇO 
 
3.1 - A presente contratação de transporte eventual terá a seguinte evolução de preços para os itens 
reajustados: 

Item Descrição Preço Anterior Índice de apuração Preço Atual 

2 

Prestação de serviços 
especializados em transporte de 
passageiros em Micro-ônibus com 
capacidade até 34 lugares para 
viagens fora do Município de Dom 
Viçoso 

6,31 

 
 

2,11% 

 
 

6,44 

3 

Prestação de serviços 
especializados em transporte de 
passageiros em ônibus com 
capacidade mínima de 40 lugares 
para viagens fora do Município de 
Dom Viçoso 

6,31 

 
 

2,11% 

 
 

6,44 

 
3.2 – O valor deste termo aditivo e que será acrescido no valor estimado da contratação fica 
estipulado em R$ 1.917,89 (mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos). 
 



 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  DOM  VIÇOSO - MG 

 

 

Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 -  Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG 
CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 -  E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br 

 

Item Descrição Qtde restante Preço Unitário Preço total 

2 

Prestação de serviços 
especializados em transporte de 
passageiros em Micro-ônibus com 
capacidade até 34 lugares para 
viagens fora do Município de Dom 
Viçoso 

5.000 0,13 650,00 

3 

Prestação de serviços 
especializados em transporte de 
passageiros em ônibus com 
capacidade mínima de 40 lugares 
para viagens fora do Município de 
Dom Viçoso 

9.753 0,13 1.267,89 

 
 
 
CLÁSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições da referida Ata de registro de 
Preços não alcançadas pelo presente termo aditivo.  
 
 

Dom Viçoso, 01 de julho de 2022. 
 

 
 
Contratante: 

_________________________________________________ 
Francisco Rosinei Pinto 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Contratada:  
______________________________________________ 

CONTRATADA 
Roadstour Fretamento e Turismo EIRELI  

 
 
 

TESTEMUNHAS:  ___________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________ 
 
 
 


