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CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  

1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 582/2016 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 54/2016 

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 

POTRICHTUR TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS LTDA - ME, na forma abaixo: 
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público Interno, 

com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-66, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF Nº 020.762.969-21. 

  
CONTRATADA: POTRICHTUR TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS LTDA - ME, inscrito no 

CNPJ sob o nº 00.236.352/0001-40, com sede na Rua Padre Manoel da Nobrega, 34, CEP: 85602030, Bairro Cristo Rei, na 
cidade Francisco Beltrão/PR. 

                            
OBJETO: Prestação de serviços para execução de transporte escolar urbano e rural de alunos que residem em 

localidades não abrangidas pelos contratos de transporte escolar vigente. 
 
JUSTIFICATIVA: Conforme parecer jurídico em anexo ao processo administrativo nº 5118/2018 será 

necessário a prorrogação do prazo de vigência. 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: O período fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, ou seja, ate 06 de agosto de 

2019, para execução de transporte escolar urbano e rural de alunos que residem em localidades não abrangidas pelos 
contratos de transporte escolar vigente, de acordo com as especificações abaixo: 
Item Código Descrição Un Quant R$ Unitário R$ Total 

1 52836 

Prestação de serviço de transporte por ônibus de linha regular do  transporte coletivo de alunos 
matriculados em salas multifuncionais, Ceebja, Casa Familiar Rural e Centro Estadual de Educação 
Profissional Sudoeste do Paraná (Colégio Agrícola), das comunidades de Linha Piracema, Linha 
Formiga e proximidades, por um período de 365 dias, através de pagamento de passagens, com 
redução de 50% sobre a tabela de preços vigentes estabelecido no decreto nº 360/2016. 

PAS 1.500,00 5,44 8.160,00 

2 52837 

Prestação de serviço de transporte por ônibus de linha regular do  transporte coletivo de alunos 
matriculados em salas multifuncionais, Ceebja, Casa Familiar Rural e Centro Estadual de Educação 
de Educação Profissional Sudoeste do Paraná (Colégio Agrícola), das comunidades de Fazendinha, 
Assentamento Missões e proximidades, por um período de 365 dias, através de pagamento de 
passagens, com redução de 50% sobre a tabela de preços vigentes estabelecido no decreto nº 
360/2016 

PAS 3.000,00 3,89 11.670,00 

3 52838 

Prestação de serviço de transporte por ônibus de linha regular do  transporte coletivo de alunos 
matriculados em salas multifuncionais, Ceebja, Casa Familiar Rural e Centro Estadual de Educação 
Profissional Sudoeste do Paraná (Colégio Agrícola), das comunidades de Lajeado Grande e 
proximidades, no período de 365 dias, através de pagamento de passagens, com redução de 50% 
sobre a tabela de preços vigentes estabelecido no decreto nº 360/2016 

PAS 700,00 3,24 2.268,00 

 CLÁUSULA TERCEIRA: Fica acrescido ao contrato original o valor de R$ 22.098,00 (vinte e dois mil com 
noventa e oito reais) 

 
CLÁUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas contrato, ficando 

este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um só efeito. 
 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta seus 

efeitos legais e jurídicos. 
 

Francisco Beltrão, 28 de junho de 2018. 
 

CLEBER FONTANA 
CPF Nº 020.762.969-21. 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

POTRICHTUR TRANSPORTES COLETIVOS 
DE PASSAGEIROS LTDA - ME 

CONTRATADA 
VALDECIR POTRICH 

CPF Nº 554.903.609-68 
 
TESTEMUNHAS:  
 

PEDRINHO VERONEZE  ROSA DE FÁTIMA FIORENTI VANDRESEN 

 


