
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2018 

 

Termo Aditivo nº 04/2019 

Contrato nº 53/2018 

Chamada Pública nº 01/2018 

Processo Licitatório nº 32/2018. 

 

Aquisição de gêneros de 

alimentação da Agricultura 

Familiar para a merenda escolar 

dos alunos da rede municipal de 

ensino. Destinado ao atendimento 

do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar/ PNAE. 

 

Contratante: Município De Santa Cecilia Do Sul, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 

04.215.090/0001-99, com sede física na Rua Porto Alegre, nº 591, 

na cidade de Santa Cecília do Sul-RS, representado pela Prefeita 

Municipal, Sra. Jusene Consoladora Peruzzo, brasileira, casada, 

residente e domiciliada neste município, portadora do CPF n° 

908.182.100-87. 

 

Contratada: Cooperativa de Produção Agropecuária Terra 

e Vida Ltda - COOPERVITA, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede no Distrito de Vila Campos, S/N, cidade de Tapejara-

RS, inscrita no CNPJ nº 03.034.075/0001-81, neste ato 

representada pelo seu representante legal, Sr. Rafael Borille, 

portador do CPF nº 018.172.140-63,  

 

CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram 

o presente termo aditivo ao contrato nº 53/2018, sujeitando-se 

as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e às seguintes cláusulas: 

 

Cláusula Primeira – Da Supressão 

O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão 

dos gêneros alimentícios a seguir expostos:  

Item Qtde. Unid. Descrição Preço Unit.  

2 10 Kg 

Batata inglesa, tamanho médio, 

casca lisa, com bom aspecto 

externo, sem lesões, sem brotos, 

cor uniforme. 

R$ 4,60 

3 35 Unid 

Brócolis, de tamanho médio, cor 

uniforme, de boa qualidade, livre 

de manchas e picadas de insetos. 

R$ 5,00 

4 180 Kg 

Carne de Frango, tipo coxa e 

sobrecoxa, resfriada, com adição 

de 6% de água, aspecto não 

amolecido e não pegajosa. 

R$ 8,50 



5 25 Unid 

Couve Flor, de tamanho médio, cor 

uniforme, de boa qualidade, livre 

de manchas e picadas de insetos. 

R$ 5,50 

9 10 Unid 

Tempero Verde, tipo salsa, 

cebolinha e manjericão, de tamanho 

médio, cor uniforme, de boa 

qualidade, livre de manchas e 

picadas de insetos. 

R$ 2,00 

 

 

Cláusula Segunda – Do Valor 

O valor total a ser suprido corresponde a R$2.322,50 

(Dois Mil Trezentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos). 

 

Cláusula Terceira – Das Demais Cláusulas 

Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas do 

referido contrato e aditivos celebrados anteriormente em tudo 

que não conflite com os termos deste ajuste. 

 

E por estarem assim de pleno acordo, os partícipes 

firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para 

que produza os devidos e legais efeitos. 

 

Santa Cecília do Sul – RS, 10 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Município de Santa Cecília do Sul 

Jusene C. Peruzzo 

Prefeita Municipal 

Contratante 

 

 

 

 

Cooperativa de Produção Agropecuária Terra e Vida Ltda 

CNPJ nº 03.034.075/0001-81 

Rafael Borille 

Contratada 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

___________________________ 

 

 

___________________________ 


