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ADITAMENTO Nº 007/2017 
 
 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº  003/2017 –
FIRMADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM OU 
ADITIVADA) PARA FIM DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFI CIAL, CELEBRADO 
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUA TRO E A 
EMPRESA AUTO POSTO FELL LTDA. 
 
 
   Pelo presente instrumento particular de aditamento, de um lado a 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP,  inscrita no CNPJ 
50.719.681/0001-10, estabelecida na Rua José Rodrigues Palhares, 117, Bairro São 
Sebastião, CEP 13.670-000, com endereço de correspondência eletrônica 
contato@camarasantarita.sp.gov.br, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. 
LUCAS COMIN LOUREIRO, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 44.582.060-3 
SSP/SP e CPF nº 350.696.588-32, residente e domiciliado à Rua Cel. Joaquim Victor, nº 
175 - Centro, nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE , de outro lado, a 
Empresa AUTO POSTO FELL LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº 13.079.577/0001-82 e 
Inscrição Estadual nº 621.022.913.116, com sede na cidade de Santa Rita do Passa 
Quatro/SP, Estado de São Paulo, na rua Carlos Zorzi, nº 160, Bairro Jardim, com 
endereços para correspondência eletrônica carolmussolini@hotmail.com e 
autoposto2avenidas@gmail.com, empresa contratada em regime de exclusividade e por 
apresentar o menor preço e condições na cotação de mercado realizada, neste ato 
representada pela Sra. ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO SOEIRO, brasileira, 
casada, portadora da CI/RG nº 25.041.542-2, inscrita no CPF/MF sob o nº 191.653.868-
17, residente e domiciliada na Rua Dr. Nilton de Souza Meirelles, n° 168, Jardim 22 de 
Maio, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, doravante 
denominada CONTRATADA , firmam o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 
003/2017, de fornecimento de combustíveis (gasolina comum ou aditivada) para fim de 
abastecimento do veículo oficial da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, 
nos moldes previstos na “CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO”, para suplementar o 
valor global total do contrato em R$ 400,00 (quatrocentos reais), cujo valor global 
contratual estimado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), passa a ser de R$ 4.400,00 
(quatro mil e quatrocentos reais), o qual o valor certo será decorrente do consumo 
efetivo ocorrido na vigência contratual, sendo que pelo fornecimento de combustíveis 
(gasolina comum ou aditivada), a CONTRATANTE pagará à empresa CONTRATADA, o 
valor gasto no mês em referência, permanecendo a vigência contratual até o dia 19 de 
janeiro de 2018, bem como ficando as demais cláusulas inalteradas. 
 
 
   E por estarem justas e avençadas, as partes ressaltam que as 
demais cláusulas do instrumento original manter-se-ão inalteradas e assinam o presente 
instrumento, constante em 02 (duas) laudas, impressas somente no anverso, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito. 
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Santa Rita do Passa Quatro, 22 de dezembro de 2.017. 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

AUTO POSTO FELL LTDA. 
CONTRATADA 

 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 

 
_______________________________ 
FERNANDA PETROCÍNIO KROKOIZ  
CPF 191.653.638-76 

 
 

 
______________________________________ 
REGIA MARIA ALVES FERNANDES RIBEIRO 
CPF 066.830.248-80 


