
CONTRATO nº. 112  DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

 

   Pelo presente instrumento particular, que fazem entre si, de um lado o município de 

Novo Xingu – RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 04.207.256/0001-

06, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. GODOFREDO CLAUDIO 

WERKHAUSEN, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

LUIZ ZANCHET, inscrita no CNPJ sob nº 12.497.435/0001-72, com sede na Linha Braga – Constantina 

- RS, neste ato representado por seu Sócio Proprietário Sr. Luiz Zanchet, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

PRIMEIRA – do objeto – O presente contrato objetiva a contratação da Contratada para que realize o 

fornecimento de combustíveis para abastecer os veículos e máquinas de posse do município de Novo 

Xingu – RS, de acordo com o Edital Tomada de Preço nº 005/2013. 

 

SEGUNDA – do valor e da correção – A Contratada receberá por número de litros de combustível 

fornecidos para a Prefeitura Municipal, seguindo-se o valor cotado por litro na proposta vencedora 

referente ao Edital Tomada de Preço nº 005/2013, item 01 Óleo diesel ao preço de R$ 1,98 (um real de 

noventa e oito centavos) ao litro, podendo ser reajustado sempre e nos mesmos percentuais de aumento 

dos combustíveis praticado pelas empresas distribuidoras. 

Parágrafo Único – A comprovação do aumento poderá ser feito através de publicação em jornais ou 

através do comparativo das notas fiscais de aquisição do combustível por parte da CONTRATADA. 

 

TERCEIRA – da forma de pagamento – O pagamento será quinzenal, mediante a apresentação de 

documento fiscal. 

QUARTA – da forma de autorização – O Combustível terá que ser entregue no parque de máquinas de 

Novo Xingu quando for solicitado.  

 



QUINTA – do prazo – O presente contrato terá validade a partir de 22 de julho de 2013 até 22 de julho 

de 2014, ou enquanto durar a quantidade estipulada pelo Edital de Tomada de Preço 005/2013. Podendo 

ser prorrogado de acordo com a quantidade de combustível consumida.  

SEXTA – da rescisão – Poderá ser rescindido o contrato, em caso de descumprimento das cláusulas 

acima, além dos previstos na Lei de Licitações. 

 

SÉTIMA – da dotação orçamentária – As despesas da presente licitação correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, específicas para cada setor da Administração Municipal. 

 

OITAVA – da Legislação – Rege-se o presente contrato pela Lei Federal 8.666/93 e alterações. 

 

    As partes em comum acordo elegem o foro da Comarca de Constantina para 

dirimir eventuais litígios decorrentes da presente contratação. 

 

 

    Novo Xingu - RS, 22 de julho de 2013. 

 

 

 

 _______________________________  ______________________________ 
                 EMPRESA CONTRATADA      MUNICÍPIO 
 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 
1) ______________________________    2) __________________________________ 
 
 


