TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 82/2016
Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 87.531.976/0001-79,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor VALÉRIO VILÍ TREBIEN, doravante simplesmente
denominado de CONTRATANTE e de outro lado o agricultor familiar Sr. SÉRGIO AMARAL DE MELLO,
integrante do Grupo Informal articulado pela Emater, inscrito no CPF nº 605.389.530-04, estabelecido na
localidade de Linha Teotônia, Município de Agudo/RS, nos termos e dispositivos instituídos pela Lei
11.947/2009 e Resoluções do FNDE nº 26/2013 e nº 04/2015 e demais disposições legais pertinentes, tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº 26/2016 resolvem celebrar o presente Termo Aditivo mediante as
cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 29 de julho de 2016 o
Contrato nº 82/2016, em decorrência do Processo Licitatório, modalidade Chamada Pública, Edital nº 26/2016,
levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com o agricultor familiar Sr.
SÉRGIO AMARAL DE MELLO, denominada de CONTRATADA.
A finalidade do Contrato visa o fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados
à alimentação escolar, conforme Cláusula Primeira do Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e conforme a
Cláusula Décima Sexta do Contrato nº 82/2016 e Art. 65, § 1º c/c Inciso II do § 2º da Lei Federal 8.666/93,
resolvem as partes efetuar a supressão dos itens com seus respectivos quantitativos e valores, conforme
relacionado abaixo:
Preço
Preço Total
Item
Especificações
Quant.
Unid.
unitário
(R$)
Milho verde, espigas novas com grãos bem
desenvolvidos, porém macios e leitosos. Espigas de
tamanho médio e uniforme, com grãos de cor amarela
clara brilhante e cristalina. Palha com aspecto de
675
espigas
1,40
945,00
19
produto fresco ou cor verde vivo. Com “cabelo” do
milho, presos na ponta da espiga, apresentando-se
tenro, com cor brilhante e transparente (cristalina).
Isento de fungos e parasitas.
Tomate, grau médio de amadurecimento, de 1ª
qualidade, firme, não apresentar partes podres,
230
Kg
3,70
851,00
22
rachaduras ou cortes, isento de sujidades.
TOTAL
1.796,00
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente permanecem
inalteradas.
E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual valor
e forma na presença de duas testemunhas.
Agudo, 15 de dezembro de 2016.

VALÉRIO VILÍ TREBIEN
Prefeito Municipal.Contratante

CLÓVIS FERNANDO FICK
CPF: 402.625.370-87
Testemunha.-

SÉRGIO AMARAL DE MELLO
CPF: 605.389.530-04
Contratado

MARTA REGINA JAHN DE MELLO
CPF: 917.569.790-49
Testemunha.-

