
 

 

TERMO ADITIVO Nº 01 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 

 

 Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 

87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor LUÍS HENRIQUE KITTEL, e 

de outro lado a Empresa L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES EIRELI, inscrita no Cnpj sob n° 

23.969.712/0001-19, com sede na Av. Carlos Pedro Alberto, nº 235, Centro, Município de Novo Cabrais/RS, 

Cep.: 96.545-000, Tel.: 51-9.86080722, Email.: pedidos@grupogmf.com.br, representada nesse ato, por sua 

proprietária Sra. Luana Jéssica Bredow, portador da cédula de identidade RG nº 9108238511 e CPF nº 

030.859.260-38, resolvem celebrar o presente termo, de conformidade com os dispositivos instituídos pela Lei 

Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 41/2015, de 24 de março de 2015, Decreto Municipal 

n.º 40/2020, de 06 de abril de 2020, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e alterações, e subsidiariamente a 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas posteriores alterações e demais disposições legais pertinentes, aos quais 

se sujeitam, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, na data de 03 de fevereiro de 2022, 

a Ata SRP nº 04/2022, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

02/2022, que teve como objeto aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, conforme Termo de 

Referência, ANEXO I ao Edital, sendo que a empresa L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES EIRELI foi 

vencedora dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 35, 36, 37, 39 e 41. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito, com base na análise 

das Notas Fiscais apresentadas pela empresa e demais comprovações, resolvem as partes reequilibrar o preço 

dos seguintes produtos, a contar de 31/03/2022, conforme tabela abaixo: 

Item Un. Especificações do produto Marca 
Preço Unit. 

reequilibrado 

01 Kg 
Açúcar cristal, em embalagem plástica de 02 Kg, apresentando 

rótulo com prazo de validade e procedência. 
Gasparin R$ 4,54 

03 Kg 

Arroz branco, subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 

1, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de 

umidade, com grãos inteiros. Acondicionado em embalagem de 

polietileno transparente, original de fábrica. 5 Kg. Contendo na 

embalagem informações de procedência, data de fabricação e 

prazo de validade. Com registro no órgão competente. 

Do Vô R$ 3,84 

04 Kg 

Arroz integral, longo, tipo 1, embalagem íntegra, transparente e 

resistente de 1kg, rotulagem nutricional obrigatória, validade 

mínima de 5 meses a contar da data da entrega. Com registro no 

órgão competente. 

Bella 

Dica 
R$ 4,94 

05 Kg 

Banana prata, deve apresentar as características do cultivar bem 

definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem 

formadas, limpas, com coloração própria, livres de danos 

mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças e estarem em 

perfeitas condições de conservação e maturação. 

Ceasa R$ 5,98 

06 Kg 

Biscoito doce tipo Maria, constituída de farinha de trigo 

fortificada com Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Gordura Vegetal, 

Açúcar Invertido, Sal, Estabilizante Lecitina de Soja, Fermentos 

Químicos (Bicarbonato de Amônio e Bicarbonato de Sódio), 

Acidulante Ácido Láctico e Aromatizante. Em embalagens 

aproximadamente 400g, contendo rótulo com informações 

nutricionais, prazo de validade. Validade mínima de 6 meses a 

contar da entrega. 

Biscobon R$ 11,60 
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07 Kg 

Biscoito salgado tipo Água e Sal, contendo farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, soro de 

leite, sal, extrato de malte, açúcar, fermento químico e 

estabilizante lecitina de soja.  Em embalagens com 

aproximadamente 400g, contendo rótulo identificando 

procedência e prazo de validade. Validade mínima de 6 meses a 

contar da entrega. 

Alteração 

de Diana 

para 

Germani 

R$ 14,98 

08 Kg 

Café solúvel granulado 100% puro, torrado no ponto médio, 

com rendimento de aproximadamente 144 xícaras. 

Acondicionado em embalagens de 200g, transparentes com 

tampa plástica. Prazo de validade mínimo de 06 meses. 

Iguaçu R$ 88,89 

12 Kg 

Cebola de cabeça, convencional ou ecológica, sem réstia, seca, 

nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem brotos, com casca sã, 

sem rupturas, sem terra. 

Ceasa R$ 5,67 

14 Kg 

Cortes de frango (coxa e sobrecoxa), resfriados e/ou 

congelados SEM TEMPERO, SEM PELE E DESOSSADA, 

acondicionados em embalagens plásticas individuais, 

especificando o peso, procedência e o prazo de validade na 

embalagem. Deve ter Certificado de Inspeção Estadual ou 

Federal. 

Lar R$ 24,73 

15 Kg 

Cortes de frango (peito), resfriados e/ou congelados, SEM 

TEMPERO, SEM PELE E DESOSSADO, acondicionados em 

embalagens plásticas individuais, especificando o peso, 

procedência e o prazo de validade na embalagem. Deve ter 

Certificado de Inspeção Estadual ou Federal. 

Lar R$ 27,98 

23 Kg 

Fermento biológico, embalagem a vácuo de 500g. Contendo 

Saccharomyces cerevisiæ e monoestearato de sorbitana (agente 

de reidratação). Apresentando procedência e data de validade. 

Tok R$ 36,84 

24 Kg 

Fermento químico em pó, embalagem plástica de 100g a 200g, 

ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato 

monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. 

Apresentando rótulo contendo procedência e data de validade. 

Monopol R$ 21,89 

25 Litro 

Leite de vaca UHT integral, para dietas com restrição em 

lactose. ISENTO EM LACTOSE. Em embalagem longa vida 

de 1 litro, com data de fabricação e prazo de validade de, no 

mínimo, 3 meses. Com registro no Ministério da Agricultura e 

SIF. Informações nutricionais no rótulo. 

Santa 

Clara 
R$ 4,62 

27 Kg 

Lentilha, tipo 1, nova, de 1ª qualidade, em embalagem plástica 

transparente de 500g. Sem a presença de grãos mofados, 

carunchados e torrados. Com data de fabricação e prazo de 

validade de, no mínimo, 6 meses 

Nutrirosa R$ 20,00 

29 Kg 
Mamão formosa, grau médio de amadurecimento, primeira 

qualidade, ausência de partes estragadas. 
Ceasa R$ 11,65 

30 Kg 

Manga, de boa qualidade, sem defeitos sérios apresentando 

tamanho, cor e com formação uniforme. Bem desenvolvida e 

grau médio de amadurecimento. Casca sã, com polpa firme e 

intacta. 

Ceasa R$ 6,57 

33 Kg 

Massa alimentícia com ovos, tipo parafuso, embalagem 

plástica de 500g, apresentando rótulo indicando procedência e 

prazo de validade. 

Flor de 

Lis 
R$ 5,65 

35 Frasco 

Óleo de Soja, produto obtido do grão de soja que sofreu 

processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 

clarificação, frigorificação ou não de desodorização. Líquido 

Vitaliv R$ 12,14 



 

 

viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e 

limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET) de 900ml. 

41 Frasco 
Vinagre de maçã, em embalagens de 750 ml, contendo rótulo, 

procedência e prazo de validade. 
Rosina R$ 2,81                          

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Altera-se a marca do Item 07 - Biscoito salgado tipo água e sal, de marca 

Diana para marca Germani, conforme solicitação da empresa contratada, com deferimento da Fiscal da Ata. 

 

CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente Termo 

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, 07 de abril de 2022. 

 

 

 

      LUÍS HENRIQUE KITTEL                                             LUANA JÉSSICA BREDOW 

          Prefeito Municipal                                                                  L. J. Bredow Representações Eireli 

               Contratante                                                                                         Contratada 

 

 

MARIANA DE PAULA AZAMBUJA                                              GUILHERME COSTA ROSA 

           CPF: 000.123.120-02                                                                      CPF: 024.588.120-40 

     Testemunha e Fiscal da Ata                                                                           Testemunha 

 

 


