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Estado de Santa Catarina. 
Município de Herval d’ Oeste. 
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D´OESTE. 
CNPJ/MF nº 82.939.430/0001-38. 
Rua Nereu Ramos nº 389 – Centro. 
CONTRATANTE. 
 
Estado de Santa Catarina.  
Município de Joaçaba 
RESTAURANTE 10 DE MAIO LTDA. 

CNPJ/MF Nº 08.763.490/0001-90. 

R. Getúlio Vargas, 106 - Centro. 
CONTRATADA. 

 
 

TERMO ADITIVO Nº 059/2022 DE 30 DE JUNHO DE 2022. 
 
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE, pessoa jurídica de direito 

público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, nº 389 Centro, Município de Herval d’ Oeste, Estado de Santa 

Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 82.939.430/0001-38 neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. 

MAURO SÉRGIO MARTINI, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa e a empresa 

RESTAURANTE 10 DE MAIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 08.763.490/0001-90, neste ato representado pelo 

Sr. SIDNEI JOSÉ GEMELLI, Administrador, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 

presente Termo Aditivo à ARP nº 149/2021, que tem por objeto o Registro de Preço para a eventual e/ou futura 

contratação de empresa habilitada para fornecimento de alimentação pronta, tipo MARMITEX, para o Município 

de Herval d´Oeste pelo período de 12 (doze) meses, em decorrência do Processo Licitatório nº 119/2021; pela 

modalidade do Pregão Eletrônico nº 053/2021; e suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 
 
Este Termo Aditivo tem por objeto o aditivo de REFEIÇÕES PRONTAS - TIPO MARMITEX; abaixo 
registrado: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANTIDADE 
ADITIVADA 

PREÇO 
UNIT. (R$)  

PREÇO 
TOTAL (R$) 

01 

REFEIÇÕES PRONTAS - TIPO MARMITEX, 
compostas de no mínimo os seguintes itens: ½ porção 

de arroz todos os dias, ½ porção de feijão todos os 
dias, 02 porções de carne de gado, frango, suíno, 
peixe todos os dias (variando durante a semana), 01 

porção diferente de prato complementar todos os dias 
(panqueca, aipim, suflê, macarrão, batata, polenta ou 
legumes gratinados), 02 variedades de saladas (no 

mínimo) todos os dias, 01 fruta todos os dias (variando 
durante a semana), oferecer variedades no cardápio 
durante a semana com uma quantidade mínima de 

frituras. 
OBS: O cardápio deverá seguir as normas do PAT - 
Programa de Alimentação do Trabalhador, com, 1400 

calorias, ser elaborado e supervisionado por uma 
Nutricionista. 

UND 50 R$ 22,50 R$ 35.145,00 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR. 
 
O acréscimo contratual corresponde a uma adição do quantitativo do objeto na ordem de 24,992% do valor total 

inicial do contrato, que passará de R$ 140.625,00 (cento e quarenta mil seiscentos e vinte e cinco reais); para 

R$ 175.770,00 (cento e setenta e cinco mil setecentos e setenta reais). 

  
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. 
 
O presente termo aditivo é celebrado com base no artigo nº 65; inciso II §1º 1·, da Lei Federal nº8.666, de 21 de 

junho de 1993, atualizada e Legislação Complementar. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
Todos os demais itens e cláusulas que não foram modificados por força deste TERMO ADITIVO, permanecem 

em plena vigência e por estarem de pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento para um só efeito, que depois 

de lido e achado conforme, segue assinado pelas partes com igual teor para a publicação e execução. 

. 
 

Herval d’Oeste, 30 de junho de 2022. 
 

 
 

 

MAURO SÉRGIO MARTINI. 
Prefeito Municipal. 

Pelo Município. 
CONTRATANTE. 

 
 

 
1 Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  

 II - por acordo das partes: 
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até  o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 
acréscimos. 
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