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SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA Nº 03/17 DE REGISTRO DE PREÇO – SMSUP  

Aquisição de combustível para diversas Sec. 
Ref. Pregão presencial nº 03/2017. 

 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE GIRUÁ (RS), pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ nº. 87.613.048/0001-53, com sede e administração na 

Rua Independência, nº. 90, nesta cidade de Giruá (RS), neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal RUBEN WEIMER, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula 

Identidade Registro Geral nº 4028064261, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o 

nº 533.314.600-15, residente e domiciliado na Localidade Boca da Picada, s/nº em Giruá-

RS, a seguir denominado CONTRATANTE, e por outro lado B. F. COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 16.909.769/0001-67, com sede na Rua 

Bento Gonçalves, 1050, na cidade de Giruá/RS, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Maicon Régis Friederich, brasileiro, 

portador do RG nº 10905633036 SSP/RS e CPF nº 011.905.180-07, residente e 

domiciliado em Giruá-RS, resolvem aditar a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2017, 

com base Processo de Licitação Pregão Presencial nº. 03/2017, regido pelas Leis 

10.520/2002 e 8.666/93 e pelas seguintes cláusulas e condições que passam a vigorar da 

seguinte forma: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica ajustado entre as partes, a alteração do valor do 
combustível, gasolina comum, que passa a ser de R$ 3,85 (três reais e oitenta e cinco 
centavos) o litro, sendo o percentual concedido de 3,40%. E alteração do valor do 
combustível, gasolina aditivada, que passa a ser de R$ 3,98 (três reais e noventa e oito 
centavos) o litro, sendo o percentual concedido de 3,40%, para o reequilíbrio econômico 
financeiro do contrato. Os referidos valores devem ser praticados de 16/08/17 à 
29/08/2017.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica ajustado entre as partes, a alteração do valor do 
combustível, gasolina comum, que passa a ser de R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove 
centavos) o litro, sendo o percentual concedido de 1,14%. E alteração do valor do 
combustível, gasolina aditivada, que passa a ser de R$ 4,02 (quatro reais e dois 
centavos) o litro, sendo o percentual concedido de 1,14%, para o reequilíbrio econômico 
financeiro do contrato. Os referidos valores devem ser praticados de 30/08/17 a 
04/09/2017. 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA: Fica ajustado entre as partes, a alteração do valor do 
combustível, gasolina comum, que passa a ser de R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco 
centavos) o litro, sendo o percentual concedido de 1,63%. E alteração do valor do 
combustível, gasolina aditivada, que passa a ser de R$ 4,08 (quatro reais e oito 
centavos) o litro, sendo o percentual concedido de 1,63%, para o reequilíbrio econômico 
financeiro do contrato. Os referidos valores devem ser praticados a partir de a 
05/09/2017. 
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As demais cláusulas e disposições da Ata 03/2017 do Registro de Preço nº 03/2017, 
permanecem inalteradas.  
 
E, por estarem de acordo, firmam este Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e 
forma.     
 

 Giruá/RS, 06 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

         RUBEN WEIMER                                B. F. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 

        Prefeito municipal                                                    Contratada                                                                                                       

                       

 

 

                                                                                      ASSESSORIA JURÍDICA          

  

 

 

 

 

Testemunhas: ___________________________________________________                      

                         Nome Completo e CPF                       Nome Completo e CPF          

                            


