
TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 061/2015, QUE 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU E A 
EMPRESA LUIZ ZANCHET, CUJO OBJETO É 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE 
CONSUMO – COMBUSTÍVEL. 

 
 
 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de 
Novo Xingu, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 04.207.526/0001-06, sito na 
Avenida Emilio Knaak, 1160, na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu 
Prefeito Municipal, Sr. GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, 
portador do CPF nº489.300.080-20, residente e domiciliado na Rua 25 DE Julho cidade de 
Novo Xingu – RS, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a 
empresa LUIZ ZANCHET, inscrita no CNPJ Nº 12.497.435/0001-72, com sede na Linha 
Braga,  no município de Constantina - RS, doravante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato pelo Sr. LUIZ ZANCHET, brasileiro, casado, comerciante, residente e 
domiciliado na Linha Braga, na cidade de Constantina - RS, portador do CPF nº 
090.522.400/00, cédula de identidade n.º5018595933, estabelecem o presente CONTRATO 
DE FORNECIMENTO, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e 
condições estabelecidas no Pregão Presencial - nº 012/2015, constante do Processo  
nº350/2015e consoante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 

Objetiva o presente termo o aumento do valor pago por litro de 
combustível adquirido. O Óleo Diesel S 500, passará a custar, para o contratante, R$ 2,5395 
(dois virgula cinquenta e três com noventa e cinco centavos), por cada litro adquirido.  
 
 
CLAUSULA SEGUNDA: DO FORO 
 

15.1. Elegem as partes, independentemente de qualquer outro 
por mais privilegiado que for, o Foro da Comarca de Constantina/RS para dirimir qualquer 
dúvida ou questão do presente contrato. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes 
contratantes e pelas testemunhas. 

 

 

 

 

 

 



 

Novo Xingu - RS, 11 dezembro de 2015. 

 

 

 

________________________________  ___________________________ 

CONTRATANTE    CONTRATADO 

 

 

 

 
TESTEMUNHAS: 

 

 

________________________    ________________________ 

 


