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CONTRATO nº CAO/05/2020 
 

Termo do Primeiro Aditivo ao Contrato nº CAO/54/2019 

Termo de Contrato celebrado entre o Serviço Intermunicipal 
de Água e Esgoto – SIMAE de Capinzal e Ouro/SC e a 
empresa D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, para 
fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel 
S-10 e óleo diesel S-500) durante o exercício de 2020. 

 

O Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, autarquia intermunicipal das cidades de Capinzal e 
Ouro, Estado de Santa Catarina, sito a Rua Domingos Omizollo, 447, na cidade de Capinzal/SC, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 82.782.079/0001-14, e a empresa D & LB Comércio de Combustíveis Ltda, 
com sede no Acesso Cidade Alta 5403, Capinzal/SC, inscrita  no CNPJ sob o n.º 22.215.366/0001-10, 
doravante neste ato denominadas Contratante e Contratada, respectivamente. Representadas a 
primeira por seu Diretor, Sr. Sidnei Penzo, inscrito no CPF sob o nº 919.125.639-91 e a segunda por 
seu Sócio Administrador, Sr. Laercio Bordignon, inscrito no CPF sob n° 693.417.379-15, fazem entre 
si o presente contrato decorrente do Processo n.º CAO/0450/2019 e Pregão Presencial n.º 
CAO/44/2019, mediante as cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e 

outorgam na forma abaixo estabelecida, de acordo com a Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 

2002, Decreto Municipal nº 004/06, de 06 de janeiro de 2006, com aplicação subsidiária da Lei n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e alterações 
posteriores e demais normas legais federais, estaduais e municipais vigentes. 

 
 

CLÁUSULA I 

O presente aditamento reajusta o valor dos combustíveis de acordo com o previsto na Cláusula IV, 
do contrato ora aditado: 

• Gasolina Comum: O valor do litro fica reajustado em 9,63% (nove virgula sessenta e três por 
cento), passando de R$ 3,83 (Três reais e oitenta e três centavos), para R$ 4,20 (quatro reais e 
vinte centavos) por litro. 

• Óleo Diesel S-10: O valor do litro fica reajustado em 7,27% sete virgula vinte e sete por cento), 
passando de R$ 3,22 (Três reais e vinte e dois centavos), para R$ 3,45 (Três reais e quarenta e 
cinco centavos) por litro. 

• Óleo Diesel S-500: O valor do litro fica reajustado em 3,74% (três virgula setenta e quatro por 
cento), passando de R$ 3,17 (Três reais e dezessete centavos), para R$ 3,29 (Três reais e vinte e 
nove centavos) por litro. 

 

  
CLÁUSULA II 
A vigência do presente aditivo inicia-se em 21/01/2020, com término em 31/12/2020. 
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CLÁUSULA III 

Permanecem vigentes todas as demais Cláusulas, e, por estarem de acordo, lavrou-se o 
presente termo de aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas 
pelas partes contratantes na presença das testemunhas abaixo. 

Capinzal/SC, 20 de janeiro de 2020. 
 
Pela CONTRATANTE:                   Pela CONTRATADA: 
 
___________________________               ______________________________ 
Sidnei Penzo                                         Laercio Bordignon 
Diretor                                                    Sócio Administrador 
 
Testemunhas:  

 

  

__________________________  ______________________________ 

Francieli A. da Rosa  Edilson dos Santos Vilarino  

CPF nº 040.951.909-06  CPF nº: 017.459.929-36  

 


