
1º Termo Aditivo ao Contrato n° 18/2022 

 

Termo Aditivo nº 87/2022 

Contrato nº 18/2022 

Carta Convite nº 04/2022 

Processo Licitatório nº 12/2022 

 

Aquisição de gêneros de 

alimentação para a merenda 

escolar dos alunos da rede 

municipal de ensino do município. 

 

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: Supermercado GM Ltda, inscrita no CNPJ nº 

11.687.770/0001-70, estabelecida na Rua Rodolpho Goelzer, nº 

222, bairro centro, CEP 99952-000, Município de Santa Cecília do 

Sul - RS, neste ato representada pela Sra. Daniela Artuso 

Girardi, brasileira, casada, sócia administradora, portadora do 

CPF nº 979.341.340-72, residente e domiciliado 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 18/2022, 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 Marca 
Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

007 90 KG 

Banana (kg) caturra, de 

tamanho médio, maturação 

média, sem manchas e 

batidas. 

 R$3,99 R$359,10 



014 25 PCT 

Bolacha doce tipo maria de 

boa qualidade e macia. 

Validade de 12 meses a 

partir da data de entrega 

 

Germani 

 

R$5,19 

 

R$129,75 

016 12 PCT 

Bolacha salgada (embalagem 

370g) de boa qualidade, 

macia. Validade de 12 meses 

a partir da data de entrega. 

Germani R$6,39 R$76,68 

018 12 PCT 

Biscoito Doce, Tipo 

rosquinha de coco, embalagem 

plástica contendo 400 

gramas, isento de mofo, 

odores estranhos e 

substâncias nocivas, 

embalagens plásticas prazo 

mínimo de validade de 06 

meses, a partir da data de 

entrega 

Germani R$6,44 R$77,28 

025 50 KG 

Carne bovina (kg), agulha 

sem osso, resfriada, macia, 

com pouca gordura aparente, 

embalagens contendo 2Kg. 

 R$36,99 R$1.849,50 

026 50 KG 

Carne bovina moída (kg), de 

segunda, resfriada, sem 

nervuras e pouca gordura 

aparente, sem manchas 

esverdeadas, embalagens 

contendo 2Kg. 

 R$31,29 R$1.564,50 

036 112 KG 

Maçã vermelha (kg) de 

tamanho médio, de boa 

qualidade, maturação média, 

sem manchas, batidas e sem 

machucados. 

 R$6,89 R$771,68 

 

Cláusula Segunda – Do Valor Contratual 

Diante da alteração dos quantitativos, o contrato inicial, 

no valor de R$44.093,34 (Quarenta e Quatro Mil, Noventa e Três 

Reais e Trinta e Quatro Centavos), mais o valor aditivado no 

valor de R$4.828,49 (Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Quarenta e Nove Centavos), passa a ter o valor global estimado 

de R$48.921,83 (Quarenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Um 

Reais e Oitenta e Três Centavos). 

 

Cláusula Terceira – Da Ratificação Das Cláusulas 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições 

estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. 

 

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, 30 de agosto de 2022. 

 

 

 

Município de Santa Cecília do Sul 

João Sirineu Pelissaro 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

Supermercado GM Ltda 

CNPJ nº 11.687.770/0001-70 

Daniela Artuso Girardi 

Contratada 

 

Testemunhas: 

 

 

1. 

 

 

2. 


