
 

 

TERMO ADITIVO Nº 02 

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, T.A. 01 em 07 de abril de 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 xx/08/2022, conforme tabela abaixo: 

Item Un. Especificações do produto Marca 
Preço Unit. 

reequilibrado 

16 Kg 

Doce de frutas, tipo schmier, sabor morango. Embalagem atóxica, 

lacrada, contendo aproximadamente 500gr. Deve constar na 

embalagem: registro no órgão competente, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade de no mínimo de 4 meses a contar da data 

de entrega, composição nutricional e peso liquido 

Da Serra 9,34 

17 Kg 

Doce de frutas, tipo schmier, sabor uva. Embalagem atóxica, lacrada, 

contendo aproximadamente 500gr. Deve constar na embalagem: 

registro no órgão competente, procedência, data de fabricação, prazo de 

validade de no mínimo de 4 meses a contar da data de entrega, 

composição nutricional e peso liquido 

Da Serra 9,34 

18 Sachê 

Extrato de tomate concentrado, contendo apenas tomate, açúcar e sal. 

Isento de sujidades e fermentação. Em embalagens com peso liquido de 

340g, apresentando rótulo com identificação e prazo de validade 

mínimo de 6 meses a partir da entrega. Com registro no Ministério da 

Agricultura 

Paladori 1,77 

19 Kg 

Farinha de milho média, contendo 100% milho, cor amarela, não pré-

cozido, em embalagens plástica transparente de 1kg. Com registro no 

órgão competente. Prazo de validade mínimo de 3 meses a contar da 

data de entrega 

Nutrirosa 3,82 

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 
8,85 

36 Dúzia 
Ovo de galinha, in natura, embalagem com 01 dúzia, apresentando 

rótulo de identificação e prazo de validade, bem como registro no órgão 

competente. 

Naturovos 10,27 
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39 Kg 
Sal moído iodado, em embalagem plástica transparente e resistente de 

1Kg, com prazo de validade de, no mínimo, 2 anos, apresentando rótulo 

indicando procedência e prazo de validade. 
 1,15 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 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, 05 de agosto de 2022. 

 

 

 

      LUÍS HENRIQUE KITTEL                                             LUANA JÉSSICA BREDOW 

          Prefeito Municipal                                                                  L. J. Bredow Representações Eireli 

               Contratante                                                                                         Contratada 

 

 

MARIANA DE PAULA AZAMBUJA                                              GUILHERME COSTA ROSA 

     Testemunha e Fiscal da Ata                                                                           Testemunha 

 

 


