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TERMO ADITIVO 0001/2022 AO CONTRATO Nº0004/2022, PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 0002/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/ 2022, 
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E A EMPRESA SUPERMERCADO SANTA 
JULIANA. 
  
Termo Aditivo ao Contrato de compra e venda que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
ARROIO TRINTA - SC, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº. 82.826.462/000-27, com sede a Rua XV de novembro, 26, em Arroio 
Trinta - SC, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, ALCIDIR FELCHILCHER, portador do  CPF sob nº 518.040.009-
06   e Carteira de Identidade nº 1.518.8051, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro  
s.n.º, Centro, Município de Arroio Trinta – Santa Catarina e de outro lado à empresa, 
SUPERMERCADO SANTA JULIANA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 08.652.909/0001-36, com sede na Avenida Pio XII, 
nº 300, Centro,  município de Salto Veloso– Estado de Santa Catarina, doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhor MÁRIO CESAR 
DONADELI,  Portador da Carteira de Identidade nº 3.588.102 e CPF nº 005.958.149-21, 
residente e domiciliado na  cidade de Salto Veloso– Estado de Santa Catarina, que de acordo 
com o Processo Licitatório N° 0002/2022, Pregão Presencial Nº0002/2022, doravante 
denominado o processo e que se regerá pela Lei Complementar 123/06, Lei nº 10.520/02, 
Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas legais celebram o presente Termo 
Aditivo de Acréscimo de valores, conforme segue: 
 
DO OBJETO 
 
1.1. CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA SEREM FORNECIDOS NA MERENDA ESCOLAR, 
EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA JACY FALCHETTI E DO CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA FABIANA NUNES POSSATO, 
PARA O EXERCÍCIO DE 2022 COM JULGAMENTO POR LOTES, 
CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO EDITAL E SEUS 
ANEXOS: 

 
CLÁUSULA ADITIVA PRIMEIRA – DO VALOR 
 
Os itens abaixo, estão sendo reajustados, face ao pedido de reequilíbrio financeiro, aprovado 
pelo Poder Executivo. 

Lote Item Material/Serviço 
Unid.  

medida 
Marca Qtde 

Valor 
unitário 
Inicial 
(R$) 

Valor 
unitário 

corrigido 
(R$) 

3 28 

31217 - Açúcar Refinado. 
Característica técnicas: 
produto processado da 
cana-de-açúcar com 
moagem refinada. Não 
deve apresentar sujidade, 
Unidade, bolor, 

Un DUÇULA 130 13,25488 14,81 
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rendimento insatisfatório, 
coloração e misturas e 
peso insatisfatório. 
Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em 
pacotes de 5 kg, em 
polietileno leitoso ou 
transparente, atóxica, 
devidamente rotulada 
conforme órgão 
fiscalizador. Prazo de 
validade: mínimo de 10 
meses. Data de 
fabricação: máximo de 30 
dias. 

3 30 

31219 - Amido de Milho. 
Produto amiláceo, 
extraído do milho. Não 
poderá apresentar 
Unidade, fermentação ou 
ranço. Não deverá 
apresentar resíduos ou 
impurezas, bolor ou 
cheiro não característico. 
Embalagem: deve estar 
intacta, vedada, 
acondicionada em sacos 
plásticos reforçados ou 
caixas, com peso liquido 
de até 1 kg contendo as 
seguintes informações: 
nome e/ou marca, 
ingredientes, data de 
validade, lote e 
informações nutricionais. 
Prazo de validade: 
mínimo de 6 meses. 

KG Maiscerta 50 11,25397 14,99 

3 34 

31223 - Biscoito Cream 
Cracker com Gergelim.  
O produto deve 
apresentar-se íntegro, 
com sabor e odor 
agradáveis. Ingredientes: 
farinha de trigo 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico (vitamina 
B9). A embalagem deve 
conter aproximadamente 
400 g, devidamente 
rotulada conforme órgão 
fiscalizador. Validade 
de12 meses a partir da 

Un Isabela 115 4,97058 6,16 
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data de entrega do 
produto. 

3 37 

31226 - Biscoito Doce, 
Sem Recheio, Tipo 
Rosquinha de Chocolate.  
Características: o produto 
deve apresentar-se 
íntegro, com sabor e odor 
agradável. Não deverá 
conter leite na sua 
composição. Embalagem 
com aproximadamente 
330g, devidamente 
rotulada conforme órgão 
fiscalizador. Com prazo 
de validade de 8 meses. 

Un Casaredo 200 5,713 7,48 

3 38 

31227 - Biscoito Doce, 
Sem Recheio, Tipo 
Rosquinha de Leite.  
Características: o produto 
deve apresentar-se 
íntegro, com sabor e odor 
agradável. Sem lactose. 
Embalagem com 330g 
devidamente rotulada 
conforme órgão 
fiscalizador.  Com prazo 
de validade de 8 meses. 

Un Casaredo 100 6,20191 8,13 

3 40 

31229 - Biscoito Salgado, 
Tipo Água e Sal. 
Textura crocante, deverá 
estar em perfeito estado 
de conservação, inteiros. 
Embalagem de 
aproximadamente 700g a 
800 g, de polietileno 
transparente, 
impermeáveis e lacrados 
devidamente rotulada 
conforme órgão 
fiscalizador. Validade de 
12 meses a partir da data 
de entrega do produto. 

Un Parati 80 10,7198 11,31 

3 43 

31232 - Canjica de Milho 
Branca.  
Características: tipo 1, 
classe branca, subgrupo 
despeliculada, de acordo 
com a Portaria nº 109, de 
24/02/1989. O produto 
deve ser proveniente de 
matérias primas sãs, 
limpas, isentas de matérias 

Un Carol 100 3,6125 3,81 
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terrosas, parasitos e de 
detritos animais ou 
vegetais. Cor branca, odor 
e sabor próprios. 
Embalagem primária: em 
sacos de polietileno 
transparente, contendo 
500 g, devidamente 
rotulada conforme órgão 
fiscalizador. Data de 
fabricação: o produto 
deve ter sido fabricado no 
máximo de 30 dias antes 
da data de entrega. Prazo 
de validade: mínimo de 6 
meses a partir da data da 
entrega. 

3 50 

31240 - Farinha de Milho 
Amarela.  
Deve ser bem fina. Não 
deverá apresentar 
resíduos de impurezas, 
bolor ou cheiro não 
característico. 
Embalagem deve estar 
intacta, acondicionadas 
em pacotes de polietileno 
transparente bem vedado, 
embalagem de 1 kg, 
devidamente rotulada 
conforme órgão 
fiscalizador. Prazo de 
validade: mínimo de 4 
meses. Data de 
fabricação: 30 dias Deve 
apresentar registro no 
Ministério da Saúde. 

KG Libardoni 400 6,99865 8,08 

3 52 

35776 - Farinha de trigo 
especial tradicional. 
Farinha de trigo tipo 1, de 
cor branca, enriquecida 
com ferro e ácido fólico. 
Cada 100g deve fornecer, 
no mínimo, 4,2 mg de 
ferro e 150 mcg de ácido 
fólico.  Não deverá 
apresentar resíduos, bolor 
ou cheiro não 
característico. 
Embalagem deve estar 
intacta, acondicionada em 
pacotes de 1 Kg, 
devidamente rotulada 

KG Specht 300 3,62155 4,24 
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conforme órgão 
fiscalizador. Deve 
apresentar rotulagem com 
registro no Ministério da 
Saúde. Prazo de 
fabricação: máximo 30 
dias. 

3 58 

31248 - Lentilha.  
Classe graúda, tipo 1, 
conforme a Portaria n° 
65, de 16/02/93. O 
produto deverá estar em 
bom estado de 
conservação, isento de 
processos de 
fermentação, mofo, odor 
estranho e substâncias 
nocivas à saúde. Deve 
possuir registro no 
Ministério da Agricultura. 
Cor, odor e sabor 
próprios. Embalagem 
deve ser limpa, resistente 
e estar intacta, em bom 
estado de conservação e 
higiene. Acondicionada 
em pacotes de polietileno 
incolor e transparente, 
bem vedados, contento 
500 g, devidamente 
rotulada conforme órgão 
fiscalizador. Prazo de 
fabricação: máx. 30 dias. 

Un Carol 80 5,42327 5,73 

3 66 

31258 - Óleo de Soja 
Refinado.  
Características Técnicas: 
óleo de soja refinado, 
100% natural. Não deve 
apresentar embalagem 
frágil, mistura de outros 
óleos, cheiro forte e 
intenso, volume 
insatisfatório. 
Embalagem: de 900 ml, 
não apresentar 
amassamento, vazamento 
e abaulamento. Prazo de 
validade: mínimo de 10 
meses. Data de 
fabricação: máximo de 30 
dias. A rotulagem deve 
conter no mínimo as 
seguintes informações: 

Un Coamo 380 8,05795 10,48 
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nome e/ou marca, 
ingredientes, data de 
validade, lote e 
informações nutricionais. 

3 67 

31259 - Polvilho Doce.  
Produto amiláceo 
extraído da mandioca 
(manihot utilíssima), 
acondicionado em 
embalagem plástica 
resistente e atóxica de 500 
g, com identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação e validade. 

Un Prata 25 5,23314 7,23 

3 68 

31260 - Polvilho Azedo. 
Fabricado a partir de 
matérias primas sãs e 
limpas. Pacote de 
polietileno atóxico, 
resistente, contendo peso 
líquido de 500 g, 
devidamente rotulado 
conforme órgão 
fiscalizador. 

Un Prata 20 6,02083 7,56 

3 70 

31253 - Milho de Pipoca.  
Características: grupo 
duro, classe amarelo, tipo 
1. Embalagem: pacotes de 
plástico atóxico, 
contendo 500 g do 
produto. Livre de 
sujidades e 
contaminantes, insetos e 
fungos. Rótulo com 
dados de indicação do 
fabricante, produto, peso, 
data de fabricação e 
validade e demais 
especificações exigidas na 
legislação vigente. 
Registro no órgão 
competente. 

Un Carol 50 3,58534 4,06 

3 119 

37183 - Biscoito Doce, 
Sem Recheio, Tipo 
Laminado de Maisena.  
Não podendo apresentar 
biscoitos quebradiços em 
excesso. Embalagem de 
400 g, de polietileno, 
impermeáveis e lacrados, 
devidamente rotulada 
conforme órgão 

Un Isabela 100 6,73609 8,64 
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fiscalizador.  Com prazo 
de validade de 8 meses. 

4 77 

31268 - Chá Mate de 
Saquinho. 
Acondicionados em 
caixas de 40 g, contendo 
25 saquinhos cada, 
devidamente rotuladas 
conforme órgão 
fiscalizador. Sabores: 
laranja, limão e doce de 
leite. 

Un 
Matte 
Leão 

50 4,29372 4,48 

4 78 

31269 - Coco Ralado Sem 
Adição de Açúcar. 
Em flocos finos, 
acondicionado em 
embalagem aluminizada 
ou de polietileno atóxico 
contendo 100g, com 
identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 
(seis) meses a contar da 
data de entrega. 

Un Apti 30 4,61317 4,95 

5 93 

31319 - Creme de Leite. 
Embalagem UHT 
contendo 200g. 
Ingredientes: creme de 
leite, leite em pó 
desnatado, espessantes e 
estabilizante. 
Homogeneizado. Isento 
de glúten. Com 17 a 25% 
de gordura. Rótulo com 
indicação do fornecedor, 
produto, peso, 
ingredientes, informação 
nutricional, data de 
fabricação, prazo de 
validade e demais 
especificações exigidas na 
legislação vigente. 
Registro no órgão 
competente. 

Un 
TERRA 
VIVA 

30 1,92391 2,29 

5 96 

31322 - Iogurte Com 
Polpa de Fruta. 
Sabores: coco, morango 
ou salada de frutas. Sem 
glúten. Resfriado no 

Un Tirol 400 6,69986 7,17 
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máximo 10º C. Prazo de 
validade 45 dias. Deverá 
constar registro no 
Ministério da Agricultura. 
Embalagem em pacote de 
900 g. 

5 97 

31323 - Iogurte Natural 
Integral.  
Ingredientes: leite integral 
pasteurizado, leite em pó 
desnatado e fermento 
lácteo. Sem glúten. 
Resfriado no máximo 10º 
C. Prazo de validade 45 
dias. Deverá constar 
registro no Ministério da 
Agricultura. Embalagem 
170 g. 

Un Frimesa 100 1,73056 2,04 

5 98 

31324 - Iogurte 0% 
Lactose. 
Embalagem tipo 
garrafinha contendo 830 g 
do produto. Resfriado no 
máximo 10º C. Prazo de 
validade 45 dias. Deverá 
constar registro no 
Ministério da Agricultura. 

Un Tirol 60 8,63345 9,28 

5 99 

31326 - Leite Integral 
Longa Vida.  
Características técnicas: 
leite integral fluído, 
processado através do 
sistema Ultra High 
Temperature (UHT). O 
produto deve apresentar 
cor branca interior e sabor 
característico. Contendo 1 
L. Embalagem: Tetra 
Pack ou Tetra Brick 
Aseptic. Deverá trazer 
informações gerais, data 
de fabricação e validade 
bem visíveis e claras. As 
caixas não podem estar 
amassadas e as bordas do 
fecho de vedação da 
embalagem devem estar 
perfeitas, sem orifícios ou 
defeitos que prejudiquem 
a qualidade e o valor 
nutricional do produto. O 
produto não deverá 
apresentar sinais de 

Litros 
TERRA 
VIVA 

2.000 3,5868 5,61 
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sujidade, corpos 
estranhos ao produto, cor 
não característica do 
produto, sabor ácido 
intenso ou problemas de 
vedação da embalagem. 
Prazo de validade: 
mínimo de 120 dias. 

5 101 

31328 - Manteiga Sem Sal. 
De primeira qualidade, 
obtida do creme de leite 
(nata) padronizado, 
pasteurizado e maturado, 
com teor mínimo de 80% 
de lipídeos, embalagens 
com dados de 
identificação, data de 
fabricação e validade, lote, 
registro do Ministério da 
Agricultura SIF/ DIPOA. 
Validade de, no mínimo, 4 
meses. 

KG Frimesa 50 35,71327 39,17 

5 102 

31329 - Nata. 
Pasteurizada, rica em 
gordura retirada do leite. 
Consistência cremosa, 
sabor suave. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de 
lote, data de validade, 
quantidade de produto e 
atender as exigências do 
ministério da agricultura e 
DIPOA e do regulamento 
da inspeção industrial e 
sanitária de produtos de 
origem animal. Prazo de 
validade mínimo de 6 
meses a partir data de 
entrega. Emb. de 300 g. 

Un Frimesa 60 8,07271 9,29 

6 105 

35779 - Carne Bovina, 
Bife Bovino Coxão Mole.  
Características técnicas: 
Carne bovina, cortada em 
fatias (bife) de 60/70g, 
fresca, resfriado de 0 a 
7ºC, respeitando as 
recomendações do 
fabricante, sem gordura 
(percentual admitido de 

KG Frizape 120 37,55949 43,04 
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até 5% por peça), sem 
cartilagens e nervos. 
Carne de cor vermelha 
cereja, elástica, firme e 
com odor agradável. 
Embalagem intacta à 
vácuo. Acondicionada em 
sacos de polipropileno 
reforçado, com 1 Kg. A 
rotulagem deve conter: 
peso, data de 
processamento, data de 
validade, carimbo de 
inspeção estadual ou 
federal, procedência da 
carne, nome e/ou marca, 
lote e informações 
nutricionais. Prazo de 
validade: máximo de 60 
dias. A entrega deve ser 
feita em transporte 
refrigerado. 

6 106 

35780 - Carne Bovina em 
Cubos, Patinho Picado.  
Características: a carne 
deve ser patinho, 
apresentar-se com 
aspecto próprio, não 
amolecida e nem 
pegajosa, cor, cheiro e 
sabor próprio, sem 
manchas esverdeadas, 
fresca, resfriada de 0 a 7 
ºC, respeitando as 
recomendações do 
fabricante, conforme 
legislação sanitária e 
Ministério de Agricultura, 
contendo na embalagem o 
carimbo de inspeção 
estadual ou federal, nome 
e composição do produto, 
lote, data de fabricação e 
validade, número de 
registro no órgão oficial, e 
quantidade (peso). Sua 
apresentação deve ser em 
cubos de 
aproximadamente 3X3 
cm, em embalagem à 
vácuo, intacta, 
acondicionada em sacos 
de polipropileno de 1 kg. 
Prazo de validade: 

KG Frizape 300 35,6543 40,87 
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máximo de 60 dias. O 
transporte deve ser 
refrigerado. 

6 107 

35781 - Carne Bovina 
Moída Magra, de 1ª 
Qualidade.  
Características técnicas: 
carne moída de músculo 
bovino, fresca, resfriada 
de 0 a 7 ºC, respeitando as 
recomendações do 
fabricante, ausente de 
aditivos (resíduos, CMS, 
nervos, cartilagens, 
miudezas). Carne de cor 
vermelha cereja, elástica, 
firme, não amolecida e 
nem pegajosa, sem 
manchas esverdeadas e 
com odor agradável. 
Embalagem à vácuo, 
intacta, acondicionada em 
sacos de polipropileno de 
1 kg, com a especificação 
do peso em cada pacote. 
A rotulagem deve conter 
no mínimo as seguintes 
informações: peso, data 
de processamento, data 
de validade, carimbo de 
inspeção estadual ou 
federal, procedência da 
carne, nome e/ou marca, 
lote e informações 
nutricionais.  Prazo de 
validade: máximo de 60 
dias. O transporte deve 
ser refrigerado. 

KG Frizape 300 37,04431 42,46 

6 108 

31335 - Carne de Frango, 
Coxa e Sobre Coxa com 
Osso.  
Características técnicas: 
congelado a -12ºC ou 
menos, respeitando as 
recomendações do 
fabricante, com pesagem 
média de 250g por peça. A 
carne deve ser firme e sem 
manchas, peça lisa e 
coloração clara, pele 
aderente e odor 
característico. Não poderá 
conter excesso de gelo. 

KG Nat 300 10,47855 13,01 
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Embalagem: deve estar 
intacta. Prazo de validade: 
mínimo de 10 meses. 
Data de fabricação: 
máximo de 30 dias. A 
rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes 
informações: peso, data 
de processamento, data 
de validade, carimbo de 
inspeção estadual ou 
federal, procedência da 
carne, nome e/ou marca, 
lote e informações 
nutricionais. O transporte 
deve ser refrigerado. 

6 111 

35782 - Carne suína 
bisteca. 
Características técnicas: 
fresca, resfriada de 0 a 7 
ºC, respeitando as 
recomendações do 
fabricante. A espessura de 
cada bisteca deve ser de 
aproximadamente de 
1,7cm peso de 150g a 
250g cada. A carne deve 
ser firme e sem manchas 
esverdeadas, peça lisa e 
odor característico. Com 
pele, pouca gordura, 
saborosa e macia. 
Embalagem à vácuo, 
lacrada e intacta, 
contendo 1 kg. Prazo de 
validade: máximo de 60 
dias. A rotulagem deve 
conter: peso, data de 
processamento, data de 
validade, carimbo de 
inspeção estadual ou 
federal, procedência da 
carne, nome e/ou marca, 
lote e informações 
nutricionais, conforme 
legislação. O transporte 
deve ser refrigerado. 

KG Frizape 160 10,68268 13,47 

6 112 

35783 - Carne suína, 
costela picada. 
Características técnicas: 
deve ser firme e sem 
manchas esverdeadas, 
peça lisa e odor 

KG Frizape 60 13,12249 16,54 
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característico, possuir os 
ossos costais e músculos 
intercostais, sem couro e 
pouca gordura. Fresca, 
resfriada de 0 a 7 ºC, 
respeitando as 
recomendações do 
fabricante. Embalagem à 
vácuo, lacrada e intacta, 
contendo 1 kg. Prazo de 
validade: máximo de 60 
dias. A rotulagem deve 
conter: peso, data de 
processamento, data de 
validade, carimbo de 
inspeção estadual ou 
federal, procedência da 
carne, nome e/ou marca, 
lote e informações 
nutricionais, conforme 
legislação. O transporte 
deve ser refrigerado. 

6 113 

35784 - Carne suína, íscas 
em cubos. 
Características técnicas: 
cortada em cubos, deve 
ser firme e sem manchas 
esverdeadas, cor e odor 
característicos, sem pele, 
com pouca gordura, 
saborosa e macia. Fresca, 
resfriada de 0 a 7 ºC, 
respeitando as 
recomendações do 
fabricante. Embalagem à 
vácuo, lacrada e intacta, 
contendo 1 kg. Prazo de 
validade: máximo de 60 
dias. A rotulagem deve 
conter: peso, data de 
processamento, data de 
validade, carimbo de 
inspeção estadual ou 
federal, procedência da 
carne, nome e/ou marca, 
lote e informações 
nutricionais, conforme 
legislação. O transporte 
deve ser refrigerado. 

KG Frizape 300 22,54153 28,42 

6 116 

31343 - Presunto Cozido. 
Presunto cozido, sem 
capa de gordura, fatiado, 
elaborado com carne de 

KG Frimesa 65 26,81849 28,68 
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pernil suíno.  Com textura 
homogênea e macia e cor 
rosada. Em embalagem de 
500g contendo no 
mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data 
de validade, lote e 
informações nutricionais. 
A entrega deve ser feita 
em transporte refrigerado. 

 
 
CLÁUSULA  ADITIVA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO 
 
 2.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, 
naquilo que não conflitarem com o presente aditamento.  
 
CLÁUSULA  ADITIVA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
  
 3.1. Incumbira à CONTRATANTE a publicação do presente Termo Aditivo, nos 
termos do disposto no Art. 61, Parágrafo único, da Lei 8.666/93.  
  
 E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as 
disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente 
outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 02 (duas) vias na 
presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
 

Arroio Trinta – SC, 22 de abril de 2022. 
CONTRATANTE: 
 
 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 
CNPJ 82.826.462/0001-27 

ALCIDIR FELCHILCHER 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE  

 
 

 
SUPERMERCADO SANTA JULIANA LTDA 

CNPJ sob nº 08.652.909/0001-36 
MÁRIO CESAR DONADELI 

CPF nº 760.941.119-15 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
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MARCILENE DE OLIVEIRA BALDO 
CPF Nº: 934.260.891-49 
 
 
CRISLAINE SCOPEL 
 CPF Nº: 084.392.529-94 
 
 


