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Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 

Contrato Administrativo n° 008/2016 
Visto da Procuradoria Geral 

_______________________________ 

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

 
O presente termo aditivo ao contrato n° 008/2016 que tem por objeto o fornecimento PARCELADO de 
gêneros alimentícios para merenda das escolas municipais, nos termos do que dispõem a Lei 
Federal nº 10.520/02, o Decreto Federal nº 3.555/2000 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993, as partes a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO, pessoa 
jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º 92.406.248/0001-75, com sede 
administrativa na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 
Geverson Zimmermann, brasileiro, casado, portador do RG nº 1035032737 – SSP/RS, e CPF nº 
437.562.120-68, residente e domiciliado na Rua Erna Stumpf de Oliveira, nº 49, nesta cidade de ora em 
diante denominado de MUNICÍPIO, e de outro lado, a empresa TORTELLI E TRENTIN COM. DE 
ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.518.406/0001-
75, sita na Avenida Lido Tagliari, nº 1390, na cidade de Estação, neste ato representada por Jair Tortelli, 
portador do CPF n.º 689.548.160-53, de ora em diante denominado simplesmente Contratada,, têm 
entre si certo e ajustado, em conformidade com o Pregão Presencial nº 006/2016, as seguintes cláusulas 
e condições: 
 
1. Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, atendidas as disposições da Cláusula 11, do 
presente contrato, as partes convencionam que os produtos serem entregues pela FORNECEDORA ao 
MUNICÍPIO, fica estipulado em R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) por Kg do item 36, Mamão, 
Fruta. 
 
2. Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais. 
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias de igual 
teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas. 

 
 

    Estação - RS, 17 de Março de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Município     Contratada 
 
 
 
 

 
Testemunhas:  
 
Nome: __________________________________                         Nome: _____________________________________  
CPF:       CPF:    


