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TERMO ADITIVO Nº 001/2023 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023, entre a Prefeitura Municipal de Lavras do Sul e a 

Empresa JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 

A Prefeitura Municipal de Lavras do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 88.201.298/0001-49, com sede à Rua 

Coronel Meza, nº373, nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Sávio Johnston Prestes, brasileiro, solteiro, Funcionário Público Municipal, portador do RG nº1034056307 – SSP/RS, e CPF nº487.828.580-04, 

residente e domiciliado nesta cidade, sito a Rua Tiradentes, n° 291, e de outro lado, a empresa JBF Distribuidora de Alimentos Ltda - CNPJ: 

37.638.559/0001-51, representada pelo Senhor Matheus Silva de Azevedo, com sede na Rua Fredolino Skolaude, nº 135, na cidade de Cerro 

Branco – RS, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, celebram o presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços nº 01/2023, 

vinculada ao Processo nº 85/2022, Pregão Eletrônico nº 54/2022, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nos 

termos da Lei 8.666/93, com suas alterações e Decreto Municipal  n° 4.686/2007  consoante as seguintes cláusulas e condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA:  

O objeto do presente termo aditivo é o reequilíbrio do valor dos lotes: 

LOTE 01 – 2.000 UNIDADES - Cestas Básicas contendo os seguintes itens;  

6kg – Arroz tipo II, embalagem de 1 kg, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses.  

4kg- Açúcar cristalizado, embalagem de 1 kg, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses.  

3kg- Feijão preto tipo I, embalagem de 1 kg, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses. 

2 unid- Óleo de soja, garrafas plásticas, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses.  

2 pacotes- Bolacha água e sal, pacotes de 400g, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses.  

1 kg- Canjica de milho, embalagem de 500g cada, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses. 

1 kg- Farinha de milho, embalagem de 1 kg cada, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses. 

1 kg- Massa com ovos, embalagem de 1 kg, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses , o valor 

unitário registrado passa de R$ 84,50 (oitenta e quatro reais com cinquenta centavos) para R$ 117,26 (cento e dezessete reais e vinte e seis 

centavos). 

 

LOTE 02 – 2.000 UNIDADES - Cestas Básicas contendo os seguintes itens;  

3kg – Arroz tipo II, embalagem de 1 kg, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses.  

2kg- Açúcar cristalizado, embalagem de 1 kg, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses.  

2kg- Feijão preto tipo I, embalagem de 1 kg, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses.  

2 unid- Óleo de soja, garrafas plásticas, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses.  

2 pacotes- Bolacha água e sal, pacotes de 400g, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses.  

500 gramas- Canjica de milho, embalagem de 500h cada, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses.  

1 kg- Farinha de milho, embalagem de 1 kg cada, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses.  

500 gramas - Massa com ovos, embalagem de 500g, o produto deverá apresentar data de fabricação e prazo de validade, no mínimo 6 meses, o 

valor unitário registrado passa de R$ 49,20 (quarenta e nove reais com vinte centavos) para R$ 66,07 (sessenta e seis reais com sete centavos). 

 

LOTE 03 – 2.500 UNIDADES - Leite em pó fluido integral, embalagens de 1kg, de boa qualidade, sem açúcar, validade mínima de 1 ano, o 

valor unitário registrado passa de R$ 23,20 (vinte e três reais com vinte centavos) para R$ 35,70 (trinta e cinco reais com setenta centavos). 

CLÁUSULA SEGUNDA:  

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas da Ata original, publicada em 04 de janeiro de 2023. 

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Lavras do Sul, 13 de março de 2023. 

 

 

 

Sávio Johnston Prestes  

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

                                                                            JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  

CNPJ: 37.638.559/0001-51 
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