
 

Termo Aditivo Prorrogação de Prazo 

Contrato n.º 03/2019 Pregão 01/2019 

 

 

Termo Aditivo de Contrato que entre si 

celebram a Prefeitura Municipal de Nova 

Aliança, e a empresa AUTO POSTO GIANINI 

LTDA - EPP cujo objeto é Aquisição de 

combustíveis (gasolina, etanol e diesel S-10), 

com fornecimento contínuo e fracionado, 

conforme demanda, para abastecimento da 

frota de veículos da Prefeitura Municipal de 

Nova Aliança, através de bombas de 

abastecimento em posto de combustíveis 

localizados no Município de Nova Aliança-SP. 

 

 

Pelo presente instrumento a Prefeitura Municipal de 

Nova Aliança, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Senhor VANDIL 

BAPTISTA CASEMIRO,  e de outro lado a empresa Auto Posto Gianini Ltda - EPP, inscrita 

no CNPJ sob o nº 68.229.954/0001-04, com endereço na rua com sede na Rua Gotard, 

nº 646, Centro, CEP: 15.210-000, na cidade de Nova Aliança/SP, doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo seu sócio administrador Senhor  Joao 

Antonio Gianini, portador do RG nº 8.202.740-7 e do CPF nº 737.383.108-78  com 

fundamento na Lei nº 8.666/93,  demais disposições legais e regulamentares aplicáveis 

à espécie, mais precisamente  o artigo 57 inciso §4º do mesmo Diploma, RESOLVEM 

aditar  o presente Contrato, e nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas 

seguintes e considerando que a vigência do atual contrato expira-se em 07 de 

Fevereiro de 2020, considerando que está em andamento processo de pregão 

presencial para a Aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel S-10), com 

fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para abastecimento da frota 

de veículos da Prefeitura Municipal de Nova Aliança, através de bombas de 

abastecimento em posto de combustíveis localizados no Município de Nova Aliança-SP; 

considerando que abertura do certame este agendada para o dia 14 de fevereiro de 

2020.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO  
 
                                                        O presente contrato tem  como objeto a Aquisição de 
combustíveis (gasolina, etanol e diesel S-10), com fornecimento contínuo e fracionado, 



conforme demanda, para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal 
de Nova Aliança, através de bombas de abastecimento em posto de combustíveis 
localizados no Município de Nova Aliança-SP. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO ADITIVO  

 
Fica aditado o presente contrato, com base legal no 

artigo 57 inciso §4º da Lei nº 8.666/93, para PRORROGAR a vigência contratual até 29 
de fevereiro de 2020. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO VALOR 

 
                                                       Não haverá reajuste de valor. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
     As demais cláusulas permanecem inalteradas.  
 

E, por estarem de pelo acordo, as partes assinam o 
presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta um só efeito, na 
presença das testemunhas abaixo. 
 

Nova Aliança – SP, 07 de fevereiro de 2020. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA 
VANDIL BAPTISTA CASEMIRO 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 
 

AUTO POSTO GIANINI LTDA - EPP 
Ildefonso Antonio Gianini 

Sócio Administrador 
Contratada 
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