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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI 

         CONTRATO Nº 145/2022 
 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO 
 AO CONTRATO Nº 138/2022 

       ADITIVO DE ADIÇÃO 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIBI, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Rua dos Imigrantes, 499, Centro, em Caibi, Estado de Santa Catarina, 
inscrita no CNPJ sob nº 82.940.776/0001-56 neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Sr. LEONARDO GALLON, brasileiro, residente e domiciliado na Linha 
Rosário, s/n, interior, na cidade de Caibi SC, inscrito no CPF sob o N° ***119***44 e 
portador da Cédula de Identidade N° 4***879, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e de outro lado. 
 
CONTRATADA: SUPERMERCADO TODESCATO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Avenida Progresso, nº 693, centro, na cidade de Caibi, estado 
de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 10.588.144/0001-64, neste ato, 
representada pelo Sr. EVANDRO CARLOS TODESCATO,  residente e domiciliado 
na Avenida Progresso, nº 715, centro, na cidade de Caibi, Estado de Santa Catarina, 
portador do documento de identidade nº 12R.*.127.*** e inscrito no CPF sob nº 
015.***.659-**, doravante identificada apenas como CONTRATADA, resolvem 
celebrar entre si o 1º (primeiro) Termo Aditivo ao contrato nº 138/2022, devidamente 
autorizado pelo Processo nº 100/2022 na modalidade pregão eletrônico nº 044/2022, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO MUNICIPAL 
DOS IDOSOS A SER REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO, EM 
COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO. 

CLAÚSULA SEGUNDA – DA QUANTIDADE ADITADA 

O presente aditivo tem por objeto o aumento na quantidade de aquisição dos 
produtos registrados, conforme relação a seguir: 
 

ITEM QTD/EST. UND Descrição 
Percentual 
de aditivo 

Quantidade 
aditada 

6 KG 50 TOMATE, frescos, íntegros, em médio 
grau de amadurecimento. deve 
apresentar-se fresco, com coloração 
uniforme típica da variedade, superfície 
lisa, não imatura e com aroma 
característico da espécie. Em perfeitas 
condições de conservação e maturação 
(no ponto de consumo). Produtos íntegros, 
firmes, sem traços de descoloração ou 
manchas, isentos de aroma, sabor e odor 
estranhos. Ausência de danos físicos e 
mecânicos. Devem estar livres de insetos, 

20% 10Kg 



 

2 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI 

moluscos e larvas. Não devem conter 
corpos estranhos aderentes à superfície 
externa, terra, bolor. 

7 KG 130 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, 
Coxa e Sobrecoxa de Frango solta sem 
dorso. Embalagem contendo 1 kg. Carne 
de frango, tipo coxa e sobre coxa, 
congelada, não temperada, aspecto 
próprio, não amolecida nem pegajosa, cor 
própria, sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. Certificado 
de inspeção sanitária. 

15,38% 20Kg 

8 KG 100 Carne Suína: tipo costela. Carne 
proveniente da espécie suína, sadios, 
abatidos sob inspeção sanitária e 
veterinária constando o número de 
inscrição SIF ou SIE e manipuladas em 
condições higiênicas sanitárias. Só será 
aceito carne de primeira. Não serão 
aceitos carne com odor, cor e sabor 
impróprios ao produto e/ou aspecto 
amolecido, pegajoso, esverdeado, 
pardacento, parasitas, larvas e 
substâncias contaminantes. Não 
embalada a vácuo, refrigerada. 

20% 20Kg 

9 KG 150 CARNE BOVINA, de primeira qualidade. 
Tipo: Filé simples corrido, carne 
proveniente da espécie bovina, sadios, 
abatidos sob inspeção sanitária e 
veterinária constando o número de 
inscrição SIF ou SIE e manipuladas em 
condições higiênicas sanitárias. Só será 
aceito carne de primeira. Com cor 
vermelho vivo e aspecto saudável. Não 
serão aceitos carne com odor, cor e sabor 
impróprios ao produto e/ou aspecto 
amolecido, pegajoso, esverdeado, 
pardacento, parasitas, larvas e 
substâncias contaminantes. Peças com no 
mínimo 10 kg, não embaladas a vácuo, 
refrigerada. 

20% 30Kg 

 

 
Justifica-se a presente adição dos itens acima descritos pois houve uma 
necessidade de adquirir uma quantidade maior tendo em vista a previsão de mais 
almoços do que esperado inicialmente, conforme solicitação de fiscal de contrato 
anexo.  

CLÁUSULA SEGUNDA– DAS DEMAIS CLÁUSULAS 

As demais cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas. 
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo Aditivo 
juntamente com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma, sem 
emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 
Caibi – SC, 27 de setembro de 2022. 
 
 
 

 
TESTEMUNHAS 

 
 
  
   

                    LETÍCIA DE SOUZA 
                    CPF: *.134.509-**                                            

 

                 TAINÁ CARVALHO 
                   CPF: ***141***97 

 
 
 
 

______________________ 
TAISON GASPARIN 

Assessor Jurídico 
OAB: 52.373 

 
 
DECLARO que sou Fiscal do 
presente Termo Aditivo, recebi uma 
cópia e estou incumbido de 
fiscalizar o cumprimento fiel deste 
instrumento. 
Nome: ______________________ 
CPF: _______________________ 

        
 _______________________________ 

LEONARDO GALLON 
Prefeito em Exercício 

Contratante 

 
_______________________________  

EVANDRO CARLOS TODESCATO   
Sócio-administrador 

Contratado 
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