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TERMO ADITIVO 02/2020 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2020 

INEXIGIBILIDADE 01/2020 

 

 Pelo presente termo aditivo de fornecimento de combustível de um lado o 

MUNICÍPIO DE IVORÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CGC/MF 

sob o n° 92.457.175/0001-40, com Sede à Av. Garibaldi, nº 1098, na Cidade de Ivorá - RS, 

neste ato representado pelo Sr. ADEMAR VALENTIM BINOTTO, brasileiro, casado, 

servidor público, inscrito no CPF sob nº 270.828.570-04, RG nº 6012331151, residente na 

Rua André Cargnelutti, nº 85, Bairro Centro, em Ivorá – RS, de ora em diante denominado 

simplesmente de MUNICÍPIO, e de outro lado THERESA CORADINI NEVES - POSTO 

ATLANTIC, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o n° 

88.136.015/0001-22, com Sede à Avenida Bento Gonçalves, nº 351, na Cidade de Ivorá-RS, 

representada neste ato, por sua representante legal, Sra. THERESA CORADINI NEVES, 

brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF sob o n° 023.064.220-95, e portador da Cédula 

de Identidade n° 9045167054, residente e domiciliada à Avenida Bento Gonçalves, nº 351,  na 

Cidade de Ivorá-RS, de ora em diante denominada simplesmente de CONTRATADA, com 

fundamento e amparo legal no art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93 e com base no Processo 

Inexigibilidade de Licitações nº 01/2020 RATIFICADO pelo Sr. Prefeito Municipal,  têm 

entre si, como justo e perfeitamente contratado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 Termo aditivo quantitativo de combustível para a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme segue: 

a) 638 litros de gasolina comum, no valor de R$ 2.992,20; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA– DAS RESPONSABILIDADES 

 O MUNICÍPIO, observadas as condições dispostas no presente instrumento 

contratual, compromete-se em adquirir do CONTRATADO, e este fornecer-lhe no período 

de outubro a dezembro de 2020, a quantidade de no máximo: 

Secretarias Municipais Quantidade Combustível Valor Total 
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(Litros) 

Desenvolvimento Rural e 

Meio Ambiente 
638 Gasolina Comum R$ 4,69 R$ 2.992,20 

  

TOTAL GERAL R$ 2.992,20 

 

2.1 A aquisição será realizada, conforme necessidade diária de consumo estipulado e 

mediante autorização de abastecimento emitida pelo MUNICÍPIO.  

 Parágrafo Único: Fica desde já estabelecido que os valores acima mencionados, são 

estimativos, não gerando por parte do Município qualquer compromisso com o 

CONTRATADO em gastar o valor estipulado. 

 2.2 O CONTRATADO, observando o período e a quantidade a serem definidos na 

cláusula primeira, obriga-se a fornecer ao MUNICÍPIO, sempre que for necessária, a 

quantidade de combustíveis, mediante requisição prévia, e abastecimento direto nas máquinas 

e veículos municipais. 

2.3 O CONTRATADO compromete-se a zelar pelo pronto atendimento e 

abastecimento, sempre que este solicitar visando à celeridade, economicidade de tempo a ser 

dispendido com os respectivos abastecimentos, sem que caiba, entretanto ao 

CONTRATADO, qualquer forma de “Compensação ou Indenização”, seja de que espécie for, 

pelo serviço de abastecimento por ele prestado ao MUNICÍPIO. 

Parágrafo Único: Facultar-se-á ao MUNICÍPIO, a qualquer tempo, o direito de 

inspecionar, através de técnicos por ele indicados, a qualidade dos serviços realizados, 

fornecido pelo CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS 

 As despesas referentes ao presente contrato correrão às contas das Secretarias abaixo 

elencadas: 

 

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

UNIDADE: 01  

CONTA: 157 – MATERIAL DE CONSUMO 

SUBCONTA: 923 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 

RECURSO: 01- LIVRE 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no contrato 

originário, naquilo que não conflitarem com as disposições expressas neste instrumento. 

             E, por estarem as partes de pleno acordo com tudo aquilo quanto se encontra disposto 

no presente contrato, assinam-no na presença de duas testemunhas abaixo, em duas vias de 

igual forma e teor, destinando-se uma via para cada uma das partes. 

                                                          

   Ivorá - RS, 15 de Junho de 2020. 

 

 

ADEMAR VALENTIM BINOTTO 

Prefeito Municipal 

THERESA CORADINI NEVES 

Contratado 

                         Contratante 

 

 

TESTEMUNHAS:                                                              CPF: 

--------------------------------------------                                ------------------------------ 

--------------------------------------------                                ------------------------------ 


