
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 69/2015 

 

Aditivo nº 62/2015 

Chamada Pública nº 02/2015 

Processo de Licitatório nº 49/2015 

 

Pelo presente Termo Aditivo que entre si fazem, de um lado o 

MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA DO SUL, CNPJ nº 04.215.090/0001-99, 

representado pelo Prefeito Municipal em Exercício, Sr. Vagner 

Luiz Cerezoli, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, 

brasileiro, casado, inscrito com o CPF: 981.163.390-87, neste 

dia ocupando o cargo de Prefeito em Exercício, na ausência da 

Prefeita e do Vice-Prefeito, doravante denominado CONTRATANTE 

e COOPERATIVA DE PROD AGROPEC. TERRA E VIDA LTDA, localizado 

no DT de Vila Campos, interior, na cidade de Tapejara, 

inscrita no CNPJ nº 03.034.075/0001-81, doravante denominado 

CONTRATADO. Já qualificados no instrumento contratual firmado 

em 05 de junho de 2015, Contrato nº 69/2015, Chamada Pública 

n° 02/2015, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao 

contrato firmado entre as partes, regido pelas disposições 

legais, mediante as condições estipuladas nas seguintes 

cláusulas: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA: Conforme previsto na Lei Federal 

8.666/93, a contratante exerce seu direito de fazer aditivo de 

prazo ao contrato, acrescendo 12 (doze) meses ao prazo inicial 

acordado. A vigência do presente termo aditivo irá do dia 31 

de dezembro de 2015 e findará no dia 31 de dezembro de 2016. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem pendentes de entrega os 

seguintes produtos: 

 

Produto 
Quan-

tidade 

Uni-

dade 

Preço 

Proposto 

Valor 

Total 

Alface americana, 

tamanho médio, lisa, 

fresca, compacta de 

cor verde-escuro 

brilhante e sem marcas 

de picada. 

70 un R$ 1,23 R$ 86,10 

Carne de frango - tipo 

coxa e sobre coxa, 

resfriada, com adição 

de 6% de água, não 

amolecidos, não 

pegajosa. 

90 Kg R$6,36 R$ 572,40 

Carne suína - corte 

pernil, sem osso, com 

pouca gordura aparente 

92 Kg R$11,39 R$1.047,88 

Feijão preto - novo, 

grãos inteiros, lisos, 

20 Kg R$ 4,90 R$ 98,00 



resistentes, isentos 

de matéria terrosa, 

pedras, fungos ou 

parasitas, livre de 

umidade, sem a 

presença de grãos 

mofados, carunchados e 

torrados 

Couve-flor – de 

tamanho médio, boa 

qualidade, tamanho 

uniforme. 

60 Un R$ 4,00 R$ 240,00 

Brócolis - tamanho 

médio, boa qualidade, 

tamanho uniforme 

65 Un R$ 4,00 R$ 260,00 

Repolho em cabeça – 

tamanho médio, fresco, 

firme sem rachaduras e 

picadas de insetos. 

60 Un R$ 1,65 R$ 99,00 

Tempero verde – (Salsa 

e cebolinha) livre de 

sujidades, íntegro, 

coloração 

característica, sem 

manchas e sem 

evidências de picadas 

de insetos. 

70 Maços R$1,00 R$ 70,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os itens acima descritos serão fornecidos 

durante o período letivo escolar de 2016 e terão os seus 

preços mantidos conforme contrato original, valores estes que 

estão descritos na tabela acima (CLÁUSULA SEGUNDA). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais 

cláusulas do instrumento original e aditivo(s). 

  

 E, por estarem justos e de acordo, firmam o presente 

instrumento, em três vias de igual teor e forma, na presença 

de duas testemunhas abaixo firmadas, para que produza os 

devidos e legais efeitos. 

 

Santa Cecília do Sul, RS, 28 de dezembro de 2015. 

     

      

  

 Vagner Luiz Cerezoli            Cooperativa de Prod. Agropec.     

Pref. Mun. em Exercício                Terra e Vida Ltda                

                                          Contratado 

 

Testemunhas:  _______________      _________________ 


