
SEGUNDO  TERMO  ADITIVO  AO CONTRATO  DE
FORNECIMENTO  DE  COMBUSTÍVEL  DE  Nº  014/2020
FIRMADO  ENTRE O CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL
QUIRIRI E A EMPRESA SUPERMERCADO GERMÂNIA
LTDA,,  EM  14  DE  ABRIL  DE  2020,  ASSINADO  POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO, BASEADO NO INCISO II DO ART.
24 DA LEI Nº 8.666/93.

Considerando o  Contrato  nº  014/2020  que  consiste  na  contratação  de  empresa  para  fornecimento  de
gasolina  comum,  para  abastecimento  do  veículo  VW/Gol  1.6,  branco,  placa  MGJ-5165  do  Consórcio
Intermunicipal Quiriri, o qual fica fazendo parte integrante deste contrato como se aqui es vesse integral e
expressamente transcrito;

Considerando a informação por parte da CONTRATADA da alteração do preço do litro da gasolina comum, por
mo vp de repasse da Petrobras, e, conforme previsto na Cláusula Quinta – Do Valor, o valor contratado por
litro era de R$ 3,539 (três reais, cinquenta e três centavos). Por sua vez, houve aumento no valor do litro da
gasolina comum, passando a R$ 3,685 (três reais, sessenta e oito centavos e cinco décimos).

Diante do exposto, faz-se necessário alterar a Cláusula Quinta – Do Valor, nos seguintes termos:

Pelo presente Termo Adi vo que entre si celebram o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI, pessoa jurídica
de direito público, inscrito no CNPJ nº 02.375.463/0001-63, com sede na Travessa Theodoro Koch, nº 30, sala
20, Centro, São Bento do Sul/SC, neste ato representado por seu Presidente Sr. JOÃO CARLOS GOTTARDI,
brasileiro,  portador  do CPF:  824.772.569-04,  doravante  denominado simplesmente  CONTRATANTE,  e  de
outro lado a Empresa SUPERMERCADO GERMÂNIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/
MF sob nº 01.905.097/0008-10, com sede na Rua Capitão Ernesto Nunes, nº 669 - sala 19, na cidade de São
Bento do Sul - SC, neste ato representada pelo Sr. Mário Cesar Pacheco, portador do CPF nº 303.169.529-15,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem: 

1º - Altera-se o valor do litro da gasolina comum para R$ 3,685 (três reais, sessenta e oito centavos e cinco
décimos). 

2º  –  As  demais  cláusulas  e  condições  previstas  no Contrato  primi vo firmado em 14 de  abril  de 2020
permanecem inalteradas.

Nada  mais  havendo,  assinam  as  partes  o  presente  Termo  Adi vo  que  doravante  passa  a  fazer  parte
integrante do Contrato, para todos os efeitos legais e de direito, em 03 (três) vias de igual forma e idên co
teor, na presença das testemunhas.



São Bento do Sul, 25 de maio de 2.020.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI                               SUPERMERCADO GERMÂNIA LTDA   
         JOÃO CARLOS GOTTARDI                                                                  MÁRIO CESAR PACHECO 

PRESIDENTE CONTRATADO
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ALICE DROSCZAKA
Contadora

        CRISTIANA MARIA DEMARCHI HASTREITER
        Secretária Execu va CIQ


