
TERMO DE ADITAMENTO  Nº 01/2017 DO CONTRATO N° 58/2017, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA E ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE FOMENTO AGRÍCOLA – AFABRAS. 
 
 
 
 
Através do presente instrumento de contrato, de um lado a de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA, CNPJ nº 45.094.232/0001-94, situada na Praça Padre 
João Nolte, nº 22, centro, neste ato representado por seu Prefeito, o Senhor .  AUGUSTO 
DONIZETTI FAJAN, brasileiro, convivente, residente e domiciliado à Rua Jaci, nº 10, 
Centro, cidade de Nova Aliança, comarca de Potirendaba, Estado de São Paulo, portador do 
RG nº 12.404.416-5 e do CPF 018.897.568-30, doravante denominada CONTRATANTE, e 
de outro lado a empresa ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FOMENTO AGRÍCOLA - 
AFABRAS, CNPJ nº 07.488.057/0001-2, DAP SDW0748805700010302150217, situado na 
Rua Alagoas, nº 739, sala 4, Centro, Cep: 15.800-000, Catanduva/SP, neste ato 
representada pelo Presidente da Associação Sr. Fernando Carlomagno, CPF n° 
388.668.938-70, RG n° 44.524.180-9, adiante denominada CONTRATADA de acordo com 
o que consta do Processo n° 19/2017, relativo a Chamada Pública nº 01/2017, tem entre si 
justo e pactuado o presente termo aditivo, que fará parte integrante do contratado supra 
mencionado, nos termos da alínea b, inciso I e §1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93, conforme 
a seguir enunciadas: 
 
 

CLAUSULA PRIMEIRA:- DO OBJETO 
 

1.1. O presente termo aditivo tem por finalidade aditar o quantitativo dos itens 
indicados abaixo e o valor do Contrato nº 58/2017, cujo objeto é contratação de empresa, 
para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis, para suprimento da Merenda 
Escolar da Rede de Ensino do Município de Nova Aliança, conforme especificações do 
Anexo I, referente aos itens 5,6,12,13 e 18. 
 

item Qtd Unid Descrição 
 Valor 

Unitário  
 Valor Total  

5 425 kg 

Banana Nanica – Produto de primeira 
qualidade, comum, com grau de maturação 
tal que lhes permita suportar transporte, 
manipulação e conservação adequada para 
o consumo mediato e imediato, tamanho 
médio, apresentado cor, tamanho e 
conformação uniformes, não apresentando 
manchas, machucaduras, bolores, sujidades, 
ferrugem ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos de fertilizantes. 

 R$   3,90   R$ 1.657,50  

6 50 kg 

Batata doce- lisa, firme e compacta,devendo 
ser graúda, isenta deenfermidades, 
parasitas e larvas, materiais terroso e 
sujidades, sem danos físicos emecânicos 
oriundos do manuseio etransporte, livre de 
resíduos de fertilizantes,devendo ser 
prioritariamente orgânicose/ou 

 R$   2,55   R$    127,50  



agroecológicos. 

12 125 kg 

Mamão– Frutos de tamanho médio, no grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e 
sabor da espécie, sem ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, livre de 
sujicidades, parasitas e larvas. 

 R$   3,70   R$    462,50  

13 450 kg 

Melancia – Redonda, graúda, de primeira 
qualidade. Livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta. Com 10 quilos a 
unidade. 

 R$   1,85   R$    832,50  

18 400 kg 

Tomate Pêra - Produto de Primeira 
qualidade, Fresca, firme, com coloração e 
tamanho uniforme e típico da variedade. 
Não apresentando manchas, Machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar que possam 
alterar sua aparência. Livre de resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente. 

 R$   3,99   R$ 1.596,00  

Valor Global  R$ 4.676,00  

 
 
 

CLAUSULA SEGUNDA:- DO VALOR DO TERMO ADITIVO 
2.1. Pelo fornecimento do objeto deste aditivo, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a 
quantia de R$ 4.676,00 (quatro mil seiscentos e setenta e seis reais), que onerarão as 
seguintes dotações orçamentárias:  
02.09.03/12.306.0013.2051.0000/3.3.90.30.00 
02.09.03/12.306.0013.2052.0000/3.3.90.30.00 
02.09.03/12.306.0013.2053.0000/3.3.90.30.00 
02.09.03/12.306.0013.2054.0000/3.3.90.30.00 
02.09.03/12.306.0013.2055.0000/3.3.90.30.00 
02.07.01/08.241.0008.2027.0000/3.3.90.30.00. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO 
3.1. Ficam mantidas as demais cláusulas originalmente pactuada, inclusive quanto ao foro 
eleito. 

 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 

03 (três) vias de igual teor e valor, na presença de 03 (tres) testemunhas, infra-assinadas 
 

 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança, SP, 11 de Agosto de 2017. 

 



 
 
 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança 
Augusto Donizetti Fajan 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 
 

Associação Brasileira De Fomento Agrícola – Afabras 

Presidente da Associação 

Fernando Carlomagno 

Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Regiane Carreta     Andréa Boraschi Vicente 

Rg: 43.321.255-X     Rg: 42.822.540-8 

 

 

 


