
                               

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 

 
Avenida Dona Nenela, nº 146 – Bairro JK, 35930-672 – Telefax (31)3852.3906 

licitacao@joaomonlevade.mg.leg.br 
 

 
1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
BASE LEGAL –  Processo Licitatório nº 13/2018, Pregão Presencial nº 11/2017, homologado em  

12/12/2018, cláusula 4ª do Contrato nº 23/2018, em conformidade com o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
Termo Aditivo ao contrato administrativo para fornecimento estimado de combustível (gasolina comum e etanol) 

com abastecimento direto na bomba, por preço à vista, firmado em 12 de dezembro de 2018, entre a Câmara 

Municipal de João Monlevade, inscrita no CNPJ 18.310.631/0001-72, isenta de inscrição estadual, com sede na 

Avenida Dona Nenela, nº 146, bairro JK, João Monlevade, CEP: nº 35.930.672, neste ato representado por seu 

Presidente, Vereador Geraldo Camilo Leles Pontes, inscrito no CPF nº 679.215.076-20, doravante 

denominada CONTRATANTE e a empresa POSTO BARROCAR LTDA situada na Av. Wilson Alvarenga, nº 1732, 

Bairro Carneirinhos, Cidade João Monlevade/MG, Cep: 35.930-001, inscrita no CNPJ sob o nº 05.089.655/0001-

00, neste ato representada pelo Sr. Genilton Cícero Machado, inscrito no CPF sob o nº 456.709.606-10, 

doravante denominada CONTRATADA, ajustam e celebram o presente termo aditivo de contrato, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 

Reequilíbrio Econômico Financeiro ao Contrato nº 23/2018, firmado em 12/12/2018, cujo objeto é a contratação de 
empresa para fornecimento estimado de combustível (gasolina comum e etanol) com abastecimento direto na 
bomba, por preço à vista.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

 
Mediante parecer técnico jurídico favorável ao reequilíbrio econômico financeiro pleiteado pela Contratante, altera-
se o valor atual dos combustíveis, ficando a gasolina de R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos), para R$ 5,110 
(cinco reais e onze centavos) por litro, o equivalente a 6,46% (seis vírgula quarenta e seis por cento). O etanol, de 
R$ 3,07 (três reais e sete centavos), para 3,652 (três reais e sessenta e cinco centavos), o equivalente a 18,95% 
(dezoito vírgula noventa e cinco por cento), com recursos da dotação orçamentária nº. 
01006001.0103101012.136.339030 F 47 Material de Consumo, do orçamento vigente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS 
 
Continuam em plena vigência as demais cláusulas do contrato primitivo, não alteradas pelo presente Termo 
Aditivo. 
 
E, por estarem assim combinados, assinam o presente em três vias de igual teor, na presença das testemunhas 
abaixo, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

 
João Monlevade, 08 de maio de 2019. 

 
 
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 

Geraldo Camilo Leles Pontes  
CONTRATANTE 

POSTO BARROCAR LTDA 
Genilton Cícero Machado 

CONTRATADA 
 

 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: _____________________________           _______________________________  
                         


