
 

 

TERMO ADITIVO Nº 01 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 

 

 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.: licita@grupogmf.com.br, representada nesse ato, por sua 

Representante Legal Sra. LUANA JÉSSICA BREDOW, portador da cédula de identidade RG nº 91xxxxxx11 

e CPF nº 030.xxx.xxx-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 04 de outubro de 2022, a 

Ata SRP nº 25/2022, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

59/2022, 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, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 

43, 47, 48 e 52. 
 

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

das Notas Fiscais apresentadas pela empresa e demais comprovações por meio do Protocolo 1.doc nº 682/2023, 

resolvem as partes reequilibrar o preço dos seguintes produtos, a contar de 16/03/2023, 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$3,89 

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 VO R$3,97 

25 Kg 

Feijão preto tipo 1, novo, de 1ª qualidade, sem a presença de 

grãos mofados e/ou carunchados, isento de sujidades, em 

embalagem plástica resistente e transparente, de 1 Kg, 

contendo na embalagem informações de procedência, data 

de embalagem e prazo de validade. Com registro no órgão 

competente 

ONDÃO R$6,77 

28 L 

Leite de vaca Integral UHT, homogeneizado – em 

embalagens 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$4,87 

 

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

permanecem inalteradas. 

 

mailto:licita@grupogmf.com.br


 

 

   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, 17 de março de 2023. 

 

 

 

         LUÍS HENRIQUE KITTEL                                           LUANA JESSICA BREDOW 

               Prefeito Municipal                                                   L. J. Bredow Representações EIRELI 

                    Contratante                                                                                   Contratada          

           

 

 

MARIANA DE PAULA AZAMBUJA                                                

          Testemunha e Fiscal da Ata                                                                     

 


