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CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ 16.256.893/0001-70

vtcÉsttuo rERcEtRo rERMo ADrrtvo DE vÁLoR Do coNTRATo ADMINIsTRATTyo Ne
15/2021

e CÂUeRa MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIÁ, pessoa jurídica de direiro

público interno, com endereço e nq de CNPJ, indicados no rodapé e cabeçalho,

respectivamente, neste ato representada pelo Presidente do Legislativo Municipal, Sr. Alcione

Rodrigues de Macedo, brasileiro, casado, autônomo, vereador, CPF. Ns 895.398.265-00,

portador da carteira de identidade ne 877 471103 / ssP-BA, residente e domiciliado nesta

cidade de Barreiras-Ba, e a empresa pB COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS E LUBRIFICANTES

LTDA, inscrita no CNPJ sob o nq 12.366.653/0001-78, situada a Avenida Barão do Rio Branco,

Na 1203, Bairro Vila Rica, Barreiras - Bahia, neste ato representado por seu represente legal,

o Sr. Paulo Roberto Luz Braga, inscrito no CPF n' 005.760 .595-49 e R.G Nq 532.027-59 SSp-

BA, doravante designados respectivamente CONTMTANTE E CONTRATADA, resolvem

celebrar o presente Termo de Aditamento ao contrato supra-indicado, segundo as cláusulas e

condições abaixo:

CTAUSULA 1ê. DO OBTETO

1,1 O presente Termo Aditivo, conforme autoriza o artigo 65,11,"d", daLei8.666/93, tem por

objeto a reüsão do valor do Contrato Adminisrradvo Na 15/2027, em função do

realinhamento de preço do valor da gasolina, üsando manter o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato.

CúUSULA 23 - Do vALoR Do coNTRATo

2.1 Importa o presente termo aditivo para reüsão do preço do item gasolina, com alteração

do valor global incialmente celebrado, em consonância com a descrição abaixo:

ITEM DESCRTçÃO DOS PRODUTOS UNID. VALOR
ANTERIOR

o/o

RXAIUSTE
ACRESCIMO

1 GASOLINA COMUM. LITROS 5,50 3,20/o 5,68

2,2 O valor atualizado se aplica aos pagamentos subsequentes, faturados com

Andrade, no r í 353, Baino Sâo Miguel, Baneiras-Ba. Tet.: (77) 361í-9600 - Fone/Faxt (77) 3611-9628
Home Page. www camaradebaneiras.ba.oov.br - Ouvidoria: OBOO 075 8.1

requisições emitidas a partir da assinatura do presente termo aditivo.
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CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ 16.256.893/0001-70

cúusuLe 3a - oe narlncaçÃo

3'1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento contratual não

modificadas por este termo aditivo.

CúUSULA 4q - DA PUBLICAÇÃo

4'1 Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTMTANTE providenciará a

publicação do Extrato deste Termo.

cúusutA sa - Do FoRo

5.1 Para dirimir todas as questões oriundas do presente instrumento, é competente o Foro de

Barreiras, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais priülegiado que

seja.

E por estarem assim justos e contratâdos e reciprocamente obrigados ao fiel e escrito

cumprimento das cláusulas indicadas, firmam o presente termo aditivo em 02 fduasJ üas de

igual teor e forma, na presença das testemunhas, para que se produzam os efeitos legais.

Barreiras, 06 de janeiro de 2023.

AL GUES DE MACEDO
CÁMARÁ MUNICIPAL DE BARREIRAS

CONTMTANTE
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PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPI sob o nq 'J.2.366.653/000t-ZB

Sr. Paulo Roberto Luz Braga
CONTMTADA

4lmÁ.arzz'-*)futÕtU, a -ÇLua 0.2.q

TESTEMUNHAS:

Avenida cleriston Andrade, no.i r 353, BaiÍro sáo Miguer, Barreiras-Ba. Tel.: (77y sot r -sooo -Fon"nãfi1 sot rEã
Home page: www camaradebaneiras.ba.qov.bÍ _ Ouvidoria: O8OO O7S g1



Segunda-ÍêrÍa
16 de Janerío de 2023
2 - Ano Xl -No 664 Barreiras

Termos Aditivos

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIR,,IS
cNPJ I 6.25ó.893/0001-70

EXTRATO DE ÂDIÍIVO

230 Termo Adrtivo ao Contralo no. 01512O2t, rirmado com à empresa pB COMÉRCIO
oe comgustÍvtrs E LUBRIFfcaNTEs LTDA, rnscíra no cNpl sob o no
12.366.653/0001-78, situada a Avenrda Barão do Rro Branco, No 1203. Barrro Vrla
Rrca. Barreiras - Bahra; Objeto do ContÍato: Contratação de empresa para o
tornecimento de combustíveis para o abastecimento dos veículos pertencentes à
Froia da Câmara Municipal de Barreiras; Objeto do Aditivo: Revisão do valor da
gasolina comum, visando manter o equilibÍio econômico flnancerro do contÍato; Data
da Assinatura: 06 de janeiro de 2023; Autorização: Alcrone Rodrigues de Macedo -
Presidente do Legislativo.
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Esta ediçáo encontra-se no site oÍcial deste ente.


