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CNPJ: 87.490.306/0001-51 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

1º TERMO DE ADITAMENTO AO 

CONTRATO Nº 080/2021, CELEBRADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE RESTINGA 

SÊCA E A COOPERATIVA DA 

AGRICULTURA FAMILIAR RESTINGA 

SÊCA LTDA. 

 

EDITAL DE ORIGEM: Chamada Pública n° 002/2021 

CONTRATO: Nº 080/2021 

PROCESSO DE ORIGEM: 37488/2021 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal PAULO RICARDO SALERNO, brasileiro, divorciado, 

engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob nº 001.803.030-07, e com RG sob nº5078300091, residente 

e domiciliado na Avenida Júlio de Castilhos, 259, apto 402, Centro, CEP 97200-000, Restinga Sêca-

RS,  denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a empresa, COOPERATIVA DA 

AGRICULTURA FAMILIAR RESTINGA SÊCA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 

08.394.739/0001-37 com sede à rua/AvenidaJulio de Castilhos, n.º 600, no município  de Restinga 

Sêca  (RS), ou fornecedores do grupo informal: Valmir Ruviaro, inscrito no CPF sob o nº 

396.962.270-00; Vicente Brondani, inscrito no CPF sob o nº 303.127.600-00; Jose Luciano 

Wollmann, inscrito no CPF sob o nº 678.874.730-04; Neida Maria N.Wollmann, inscrito no CPF sob o 

nº  734.598.280-72; Valmir Machado de Souza, inscrito no CPF sob o nº 029.388.610-52; Euci Castro 

de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº  001.832.770-23; Matheus Severo, inscrito no CPF sob o nº  

027.352.250-70; Alvino Antonio Schutz, inscrito no CPF sob o nº  378.795.020-68; Hugo Francisco 

Hoffmann, inscrito no CPF sob o nº 016.299.550-43; Vitor Puppi, inscrito no CPF sob o nº 

637.533.830-15; Piero Mozzaquatro dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 010.006.040-47; Clara 

Elizabeth Mozzaquatro; Luciano Puppe, inscrito no CPF sob o nº 633.956.900-56; Ieda Bavaresco, 

inscrito no CPF sob o nº 688.994.320-15; Rivair Jones Pauletto, inscrito no CPF sob o nº 413.948.950-

20; Sérgio Liberato Mozzaquatro, inscrito no CPF sob o nº 243.690.470-72; Paulo Henrique Machado, 

inscrito no CPF sob o nº 024.829.060-67, resolvem ADITAR o Contrato nº 080/2021, que se regerá 

pela legislação pertinente Lei n.º 11.947, de 16/06/200e suas  alterações e pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1. O presente instrumento tem por objetivo, conceder reequilíbrio aos valores contratados, nos itens 01, 

02, 03, 05,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 19,25, 26, 28 e 29, do presente contrato, conforme tabela 

abaixo: 
 

Item Descrição do produto 
Unidade 

Fornecimento 

Valor 

unitário 

Atualizado 

01 

Abóbora Cabotiá: produto in natura, madura, de primeira, tamanho e 

coloração uniforme, isenta de enfermidade, material terroso e umidade 

externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 

e transporte. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto 

quando não atendidas às solicitações acima, sem ônus para a Prefeitura 

Municipal. 

Kg 6,20 

02 

Aipim descascado, limpo e congelado: produto minimamente 

processado. Embalagem primária plástica lacrada, contendo no mínimo 

1 Kg do produto. Rótulo contendo identificação do produto, tabela 

nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade 

mínima de 2 (dois) meses a contar da data da entrega. Entregas na sede 

da Prefeitura Municipal, conforme solicitação do setor da Alimentação 

Escolar. 

Kg 7,20 

03 
Alface: lisa ou crespa com folhas brilhantes, firmes e sem áreas 

escuras, frescas com coloração e tamanho uniforme. O fornecedor se 
Unidade 5,00 
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responsabiliza pela troca do produto quando não atendidas às 

solicitações acima, sem ônus para a Prefeitura Municipal. Entregas na 

sede da Prefeitura Municipal, conforme solicitação do setor da 

Alimentação Escolar. 

05 

Banana Prata: tamanho médio, semi-madura, graúda, em penca, 

aroma e sabor da espécie. O fornecedor se responsabiliza pela troca do 

produto quando não atendidas às solicitações acima, sem ônus para a 

Prefeitura Municipal. Entregas na sede da Prefeitura Municipal, 

conforme solicitação do setor da Alimentação Escolar. 

Kg 5,50 

06 

Batata doce: produto in natura, unidades de tamanho médio à grande, 

tubérculos firmes, sem machucados internos e externos, cor uniforme e 

limpa. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando 

não atendidas às solicitações acima, sem ônus para a Prefeitura 

Municipal. Entregas na sede da Prefeitura Municipal, conforme 

solicitação do setor da Alimentação Escolar. 

Kg 4,10 

07 

Batata Inglesa: tamanho médio, com características íntegras e de boa 

qualidade, com casca sã, sem rupturas. Rosada ou branca isentas de 

sujidades. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando 

não atendidas às solicitações acima, sem ônus para a Prefeitura 

Municipal. Entregas na sede da Prefeitura Municipal, conforme 

solicitação do setor da Alimentação Escolar. 

Kg 4,00 

08 

Bebida Láctea: sabor de fruta, apresentando cor, sabor, aroma e 

textura característicos. Embalagem plástica de um (1) litro contendo 

rótulo de informações nutricionais, data de fabricação e prazo de 

validade. Transportado em carro refrigerado ou isotérmico em 

temperatura adequada. As entregas deverão ocorrer uma vez por 

semana diretamente nas escolas, exceto a quantidade necessária para a 

Escola Adelino Roso que deverão ser entregues na sede da Prefeitura 

Municipal. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto 

quando não atendidas às solicitações acima, sem ônus para a Prefeitura 

Municipal. 

Litro 4,40 

09 

Beterraba: produto in natura, de primeira, fresca, compacta e firme, 

isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 

tamanho, coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida. O 

fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando não 

atendidas às solicitações acima, sem ônus para a Prefeitura Municipal. 

Entregas na sede da Prefeitura Municipal, conforme solicitação do 

setor da Alimentação Escolar. 

Kg 5,00 

10 

Bolacha Caseira: feita de forma artesanal, utilizando produtos 

naturais, sem conservantes e aditivos. Nos sabores como: coco com 

glacê, milho, maisena, polvilho, prestígio, amanteigado com goiabada, 

palitos de chocolate. Embalagem de 500 g, contendo data de fabricação 

e prazo de validade. Atender as normas da Vigilância Sanitária e a 

Resolução n° 38/09 do Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. Prazo de 

validade mínimo de 30 dias da data de recebimento. O fornecedor se 

responsabiliza pela troca do produto quando não atendidas às 

solicitações acima, sem ônus para a Prefeitura Municipal. Entregas na 

sede da Prefeitura Municipal e nas escolas municipais localizadas na 

área urbana, conforme solicitação do setor da Alimentação Escolar. 

Kg 28,33 

11 

Brócolis: de 1ª qualidade, ter coloração verde, ser tenros, fresco, estar 

sem ataques de pragas e doenças e não se apresentar com folhas 

amareladas e danos mecânicos. Deverá apresentar grau de maturação 

tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O 

fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando não 

atendidas às solicitações acima, sem ônus para a Prefeitura Municipal. 

Entregas na sede da Prefeitura Municipal, conforme solicitação do 

setor da Alimentação Escolar. 

Unid 6,80 

12 Cebola: produto in natura, tamanho médio, compacta e firme, sem Kg 4,50 
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lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e 

coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, isenta de 

sujidades. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando 

não atendidas às solicitações acima, sem ônus para a Prefeitura 

Municipal. Entregas na sede da Prefeitura Municipal, conforme 

solicitação do setor da Alimentação Escolar. 

13 

Cenoura: produto in natura, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem 

rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou 

mecânicas, rachadura e cortes, casca limpa, lisa e de cor alaranjada 

vivo, sem pigmentação verde ou roxa na parte superior. O fornecedor 

se responsabiliza pela troca do produto quando não atendidas às 

solicitações acima, sem ônus para a Prefeitura Municipal. Entregas na 

sede da Prefeitura Municipal, conforme solicitação do setor da 

Alimentação Escolar. 

Kg 7,80 

14 

Couve Manteiga: fresca, com folhas brilhantes, lisas e viçosas, firmes 

e sem áreas escuras, com coloração e tamanho uniformes e típicos de 

variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua 

aparência e quantidade. O fornecedor se responsabiliza pela troca do 

produto quando não atendidas às solicitações acima, sem ônus para a 

Prefeitura Municipal. Entregas na sede da Prefeitura Municipal, 

conforme solicitação do setor da Alimentação Escolar. 

Maço 2,90 

19 

Maçã: nacional Gala ou Fuji, firme e consistente, sem rachaduras, 

aspectos de maturação aceitável, como cor, sabor, aroma e textura, 

casca íntegra, com ausência de sinais de deterioração. O fornecedor se 

responsabiliza pela troca do produto quando não atendidas às 

solicitações acima, sem ônus para a Prefeitura Municipal. Entregas na 

sede da Prefeitura Municipal, conforme solicitação do setor da 

Alimentação Escolar. 

Kg 6,40 

25 

Pão Sovado: com unidade pesando em média 50 gramas, fresco com 

características organolépticas próprias. Um (1) Kg com em média 20 

unidades. Tamanho uniforme e boa apresentação, período de fabricação 

no dia ou um dia anterior ao da entrega. A entrega nas escolas da zona 

urbana deverá ocorrer diretamente, e das que pertencem a zona rural 

deverá ser na sede da prefeitura municipal em dia a ser combinado. 

Embalagem adequada para transporte. O fornecedor se responsabiliza 

pela troca do produto quando não atendidas às solicitações acima, sem 

ônus para a Prefeitura Municipal. 

Kg 22,62 

26 

Pão Sovado Doce: com aproximadamente 50gramas. O produto deve 

ser fresco e acondicionado em embalagem plástica atóxica, tamanho 

uniforme e boa apresentação, período de fabricação no dia ou um dia 

anterior ao da entrega. A entrega nas escolas da zona urbana deverá 

ocorrer diretamente, e das que pertencem a zona rural deverá ser na 

sede da prefeitura municipal em dia a ser combinado. O fornecedor se 

responsabiliza pela troca do produto quando não atendidas às 

solicitações acima, sem ônus para a Prefeitura Municipal. 

Kg 23,66 

28 

Repolho: branco, liso, fresco, de primeira, tamanho e coloração 

uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões 

de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. O fornecedor se 

responsabiliza pela troca do produto quando não atendidas às 

solicitações acima, sem ônus para a Prefeitura Municipal. Entregas na 

sede da Prefeitura Municipal, conforme solicitação do setor da 

Alimentação Escolar. 

Unidade 9,00 

29 

Tomate: tamanho médio, características íntegras, sem rupturas e de 

boa qualidade, grau de amadurecimento médio. O fornecedor se 

responsabiliza pela troca do produto quando não atendidas às 

solicitações acima, sem ônus para a Prefeitura Municipal. Entregas na 

sede da Prefeitura Municipal, conforme solicitação do setor da 

Alimentação Escolar. 

Kg 7,00 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. Ficam ratificados em todos os seus termos e condições os demais itens e cláusulas do Contrato ora 

aditado, sendo este Termo parte integrante e complementar àquele, a fim de que juntos produzam um só 

efeito. 

2.2. E, por estarem assim ajustados, assinam o presente Termo em duas vias de igual forma e teor, na 

presença de duas testemunhas. 

 

Restinga Sêca, 07 de Março de 2022. 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 
Prefeito Municipal 

 

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

RESTINGA SÊCA LTDA  
Contratada 

 

 

 

 

  

 

MARCELO SELHORST 
Procurador Jurídico  

OAB/RS 70.896 
 

 
TESTEMUNHAS: 
__________________________ 
Nome: Ludmila Menezes dos Santos 
CPF: 028.940.890-31 

 
__________________________ 
Nome: Isabelle da Silva Boligon  
CPF: 029.061.430-90 


