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PROCESSO N° 1004602-76-

tERMO .ADITIVOAOCONTRA TO .DE REPASSE N°
783847/2013. / MINISTERIO DA AGRICULTURA,
PECUARIA E ABASTECIMENT / CAIXA; QUE ENTRE SI .
CELEBRAM A UNIÃO'FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO
IÍIIINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E.
ABASTECIMENT, REPRESENTADO PELA' CÀIXA'
ECONÔMICA FEDERAL, E A PREFEITURA MUNICIPAL.
DÉ CARUARU, NA FORMÀ ABÀIXO:

- \ .
A UNIAO FEDERAL, por intermédio dó Concedente MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABAS1ECIMENT,
representado pela Caixa Econômica Federal (CEF), instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada' de
p.ersonalidade jurídica de direito privado, criada pelo .Decreto-Lei nO759, de 12/08/1969, e constituída pelo Deéreto n°
66.30.3, de 06/03/1970: reqendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nO 7.973, de 28/03i2013, e suas alterações,
com sede no Setor Bancário Sul,Ouadrã 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nO00.360.305/0001-04, e
a Prefeiturá MUlilicipal de Caruaru, inscrita no CNPJ sob-o nO 10.091.536/0001-13, na .qualidade de CONTRATADO no
Contrato de Repasse nO 783847/20·13,. representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo
:;,dih'o, :-nedif''1ts as cláusulas E' condições a.seg.~ir relacionadas: .

.( .

cLÁUSULA PRIMEIRA - .,.
O presente-INSTRUMENTO tem' por objetivo alterar o valor d~s recursos da Contrapartjda e do Investimento db item
DESCRiÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA do Contrato de Repasse n" 783847/2013 /-MINISTERIO DA
AGRICULTlJRA, PECUARIA EABASTECIMENTO 1CAIXA, de 18/11/13, realizado s'egundo os termos do PROGRAMA
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO DO \MINISTERIO DA AGRICULTURA, ·PECUARIA
É ABASTECIMENT. que passa a ter a seguinte redação: . .

~
DESCRiÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - . .
Recursos de Contrapartida aportada pelo CONTRATADO: R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais)'
Recursos do Ir,vestimênto (Repasse + Contrapartida):R$1.048.000,00 (um milhã9 e quarenta e oíto mil reais) ~

cLÁUSULA 'SEGUNDA
Ficam ratificados em' todos os seus termos e condições os demais itens e cláusulas do Contrato de Repasse ora
'aditado, sendo este- Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos .produzam um só efeito.

.) cLÁUSULA TERCEIRA
. O presente Termo Adítívo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas
normas em vigor. '. . .

E, p.or estarem assim justos- e p~ctuad~s. firmam es~e Instr~~ento, que será assinado p~las partes e petas tes~e~unhas.
abaixo, para que surta seus efeitos juridicos e legaiS, em JUIZOe fora dele, sendo extraídas as respectivas copias, que
terão o mesmo valor do o~giríal.- . . . . . .
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Local/data

Assinatura do Contratado
,Nome: Jose Oueirozde Lima
CPF: 003.936.734-72

Assinatura, sob carimbo, do Contratante
Nome: Denis Mendes de Meio 'Matias
CPF: 003.125.377-60
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.Testemunhas
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Nome:
CPF:_'_

Nome:
CPF:

- ~ .
28.020 v001 rnicro

/

. /.


