
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL n.005/2013 

 Pregão Presencial nº 001/2013 

I - PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cidade 

de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 

Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, casado, resi-

dente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

B - CONTRATADA: AUTO POSTO BELLENZIER LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ n. 90.974.544/0001-47, inscrição estadual n. 319/0000109, Cadastro de Contribuinte 

Municipal n. 4248-1069/0055, estabelecida à Rua do Comércio, n. 1.417, na cidade de Taquaruçu do 

Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato conforme cláusula sétima do contrato social representado 

pela sua Diretora Inedia Ottobelli Bellenzier, brasileira, viúva, comerciaria, RG n. 4042533622/SSP-

RS, CPF n. 494.068.330-34, residente e domiciliada a Rua do Comércio, n. 1.381, na cidade de Taqua-

ruçu do Sul.  

II - OBJETO: Fornecimento de até 159.000 (Cento e cinquenta e nove mil) litros de óleo diesel co-

mum, até 4.000 (Quatro mil litros de álcool combustível) e até 35.000 (trinta e cinco mil litros) de óleo 

diesel S 10,  no período de 1º de fevereiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013. 

III - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente primeiro aditivo, rege-se pelas disposições da Lei 

Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, pelas condições estabelecidas 

no Edital de Pregão Presencial nº. 001/2013 e respectivos anexos, pelos termos da proposta da CON-

TRATADA, datada de 25 de janeiro de 2013, pelo contrato nº 005/2013, que integram e completam 

este instrumento, e pelas cláusulas expressas a seguir. 

IV – ALTERAÇÃO: 

Fica reajustado, a partir de 05 de fevereiro de 2013, o preço do óleo diesel comum, conforme prevê a  

cláusula segunda do contrato original, pois constatado através da Nota Fiscal DANFE nº 000206932, 

de 29.01.2013, R$1,8724, com a Nota Fiscal DANFE nº 000207913, de 05.02.2013, R$1,9711, um 

reajuste no preço de 5,27%(cinco inteiros e vinte e sete centésimos por cento), com este reajuste o pre-

ço anterior de R$1,97, por litro de óleo diesel comum contratado com esta municipalidade, passa para 

R$2,07 (Dois reais e sete centavos).  

E por estarem, desta forma, justas e contratadas, as partes firmam o presente em quatro vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

             Taquaruçu do Sul, RS, 07 de fevereiro de 2013. 

 

 

      VANDERLEI ZANATTA                                                    INEDIA BELLENZIER 

  Prefeito Municipal  – Contratante                                    Auto Posto Bellenzier Ltda. - Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

 

A  ----------------------------------------------         B  ---------------------------------------------------------- 


