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 TERMO ADITIVO N° 01/2020 

 
Termo Aditivo ao Contrato de nº 71/2020, para 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para a alimentação escolar/PNAE, 
celebrado entre o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do RS e a Cooperativa De 
Agricultores e Agroindústrias Familiares de 
Caxias Do Sul Ltda. (CAAF). 

 

Aos 29 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, sediado na Rua General Osório, 348, Bairro Centro, na cidade 

de Bento Gonçalves – RS, CEP 95.700-086, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato 

representado pela  Reitora Substituta, Tatiana Weber, portadora da Cédula de Identidade n.º 

1040751263 e do CPF 669.745.770-87,  designada pela portaria nº 740/2018; e a Cooperativa de 

Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul Ltda. (CAAF), situada à Rua Padre Ângelo 

Tronca, nº 1502, Bairro São Luiz da 6ª Légua, Caxias do Sul/RS. CEP: 95.074-307, inscrita no CNPJ sob nº 

14.169.702/0001-08, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu 

responsável legal, têm entre si, como justo e acordado, aditar o contrato de prestação de serviços que 

firmaram na data de 24 de novembro de 2020, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Supressão de 25% do valor contratado pelo Campus Porto Alegre, de acordo com o 

artigo 65, inciso I, alínea “b” da Lei 8.666/93 c/c parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

2.2. A supressão tem efeito a partir de 18 de dezembro de 2020, estendendo-se até 31/12/2020.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

3.1.  Com a redução, o valor do contrato passará de R$ 250.611,92 (duzentos e cinquenta mil, 

seiscentos e onze reais e noventa e dois centavos) para R$ 236.582,67 (duzentos e trinta e seis mil, 

quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos). 

3.1.1. Especificamente, o valor reduzido representa 25% daquele inicialmente contratado para o 

Campus Porto Alegre, que passará R$ 56.117,00 (cinquenta e seis mil cento e dezessete reais), para R$ 

42.087,75 (quarenta e dois mil, oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos). 

3.1.2. Diante do valor total do contrato essa redução implica numa supressão de 5,597% (cinco 

mailto:contratos@ifrs.edu.br


Rua General Osório, 348 - Centro – Bento Gonçalves/RS 

CEP: 95700-086 – Telefone: (54) 3449-3344 - Fax: (54) 3449-3341 

Sítio eletrônico: http://www.ifrs.edu.br – E-mail: contratos@ifrs.edu.br 

 

vírgula quinhentos e noventa e sete pontos percentuais). 

  

CLÁUSULA QUARTA - DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1.  As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato correrão à conta de 

dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento da União para o exercício 2020, conforme notas 

de empenho descriminado a seguir: 

 Porto Alegre – UG 158261 

Nº do Empenho: 2020NE800157. 

4.2. As despesas dos próximos exercícios correrão por conta do orçamento e consignações 

orçamentárias a vigorar. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO 

5.1. Ficam mantidas as demais obrigações estabelecidas em contrato não alteradas pelo 

presente Termo Aditivo. 

 

 E assim, por estarem justas e acertadas, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias, para um só 

efeito, na presença de duas testemunhas abaixo firmadas. 

 

 

Sra. Tatiana Weber 
Reitora Substituta do IFRS 

 
 
 

Representante legal da CAAF 
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