
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 83/2021 

 

Termo Aditivo nº 75/2022 

Contrato nº 72/2021 

Pregão Presencial nº 19/2021 

Processo Licitatório nº 60/2021 

 

Contratação de empresa para a 

prestação de serviços para 

atendimento ao Programa Tecnologia 

no Campo no Município de Santa 

Cecília do Sul - RS. 

 

Contratante: Município de Santa Cecília do Sul, pessoa 

Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº 

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

Município de Santa Cecília do Sul, representado neste ato pelo 

Prefeito Municipal Sr. João Sirineu Pelissaro, brasileiro, 

casado, portador do CPF nº 948.753.320-68, residente e 

domiciliada na localidade de Vista Alegre, interior deste 

Município. 

 

Contratada: Renovar Solos Serviços Agrícolas Ltda, 

inscrita no CNPJ sob nº 17.138.021/0001-70, estabelecida na Av. 

Sete de Setembro, nº 1.799, centro, CEP 99.950-000, Município de 

Tapejara - RS, neste ato representada pelo Sr. Rodrigo Rech, 

brasileiro, sócio - proprietário, portador do CPF nº 01.743.700-

09, residente e domiciliado na localidade de Vista Alegre, s/nº, 

interior, na cidade de Santa Cecília do Sul - RS. 

 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram 

o presente termo aditivo ao contrato nº 72/2021, 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 Adição 

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no 

quantitativo contratado no percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) dos quantitativos, constante na Cláusula Primeira - do 

Objeto, do Instrumento Contratual. 

Parágrafo Primeiro – A alteração contratual de que trata 

este instrumento é baseada no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Segundo – Abaixo segue tabela com as quantidades 

e valores aditivados: 

Item Qtde Un. Descrição Valor Un. V. Total 

1 233 ha 

Serviços de agricultura de 

precisão por hectare 

vetorizado compreendendo: 

R$65,00 R$15.145,00 



 

Cláusula Segunda – Do Valor 

O valor a ser pago para o Item 01 é de R$15.145,00 (Quinze 

Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais). 

 

Cláusula Terceira – Do Valor do Contrato 

O valor total do item 01 do contrato passa a ser de 

R$75.920,00 (Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Vinte Reais). 

 

Cláusula Quarta – Da Ratificação Das Cláusulas 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições 

estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. 

 

Amostragem de solo que será 

realizado com equipamento 

mecânico (quadriciclo com 

amostradores de solo 

hidráulico), sendo composta 

com 10 sub-amostragens num 

raio de 50 m do ponto 

georreferenciado em uma 

profundidade de 0 – 20 cm 

com volume de 400 g de solo, 

identificada para cada 

produtor com grid de coleta 

de 2 ha. 

Análise de solo realizado 

por laboratórios que tenha 

certificação a nível 

estadual e/ou nacional com a 

leitura dos seguintes 

nutrientes: Argila, Cálcio 

(Ca), Alumínio (Al), 

Magnésio (Mg), Enxofre (S), 

Hidrogênio + 

Alumínio(H+Al), Fósforo(P), 

PH, Potássio(K), saturação 

por bases, Micronutrientes 

(Manganês (Mn), Cobre (Cu), 

Zinco (Zn) e Boro (B)) e 

Matéria Orgânica. 

Geração dos mapas de 

fertilidade dos atributos 

da análise de solo citado 

acima e mapas de aplicação 

de taxa variável de Fósforo, 

Potássio e de corretivos de 

acidez do solo (calcário). 

Disponibilização dos mapas 

impressos. 



E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se 

o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 

assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 

CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

Santa Cecília do Sul – RS, 29 de julho de 2022. 

 

 

 

Município de Santa Cecília do Sul 

João Sirineu Pelissaro 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

Renovar Solos Serviços Agrícolas Ltda 

CNPJ nº 17.138.021/0001-70 

Rodrigo Rech 

Contratada 

Testemunhas: 

 

 

1. 

 

 

2. 


