
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

ASSESSORIA JURÍDICA  
 

 

 
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2019 
- QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SANTA IZABEL DO PARÁ – PA E A EMPRESA CASA 
FORTE ATACADISTA EIRELI - ME 

 
 O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, pessoa jurídica e direito público, através de sua 
Prefeitura Municipal com sede no PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO, nesta cidade de 
Santa Izabel do Estado do Pará, na av. Barão do Rio Branco, Nº. 1060, CEP: 68790-000, com CNPJ: 
05.171.699/0001-76, representada neste ato pelo Prefeito, Sr. EVANDRO BARROS WATANABE, 
brasileiro, casado, prefeito municipal de Santa Izabel do Pará, inscrito no CPF/MF sob o nº 
304.410.562-53 e portador da Carteira Profissional OAB/PA nº 6.584, residente e domiciliado na 
cidade de Santa Izabel do Pará, na Tv. José Amâncio, nº 1522, CEP: 68.790-000, a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, inscrita no CNPJ nº 05.171.699/0001-76 e situada 
na Avenida Barão do Rio Branco, 1060, cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará, na pessoa de 
seu representante a Secretária, Srª CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA, brasileira, solteira, 
nomeado através de Decreto Municipal nº 139/2017 de 14 de Junho de 2017, inscrito no CPF/MF 
sob o número 684.918.082-73 e portadora da Carteira de Identidade nº 3076073 – SEGUP/PA, 
residente e domiciliada na Avenida Francisco Amâncio, nº 1490, AP 604, Bairro: Triângulo, Santa 
Izabel do Pará/PA, CEP: 68.790-000; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E 
TURISMO, representada pelo Prefeito Municipal, já identificado acima; SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA, representada pelo Prefeito Municipal, acima já identificado; SECRETARIA DE 
TRANSPORTE E SERVIÇOS –SEMTRANS, representada por MELQUESEDEQUE ALVES FILHO, 
Secretário Municipal, OAB/PA 10378 e CPF: 042.135.302-30, residente e domiciliado na Av. José 
Amâncio, 1134, Centro, Santa Izabel do Pará – PA; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
PÚBLICAS, sediada na Av. Barão do Rio Branco nº 1060 – Centro – Santa Izabel do Pará, CEP 
68790-000, neste ato representado por seu Secretário Sr. PEDRO PAULO DE MAGALHÃES 
BEZERRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREIA/PA nº 7550-D, CPF nº 
237.102.172-53, residente e domiciliado no endereço Rua Pantanal, nº 700, Bairro: Curuçambá, 
Cidade : Ananindeua/PA, CEP: 67.146-309, denominados aqui de CONTRATANTES, e a empresa: 

 CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME, CNPJ: 29.295.369/0001-50, situada na 
Alameda, SN 7/35, Conjunto Residencial Maguari, bairro: Coqueiro, CEP: 66.823-067, Belém-PA, 
neste ato representada por ANTÔNIO JOSÉ TAPAJÓS DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, 
CPF: 707.157.852-49, CNH nº 04384033810, residente e domiciliado à Alameda Vinte e Cinco (CJ 
Maguari), nº 61, Coqueiro, CEP: 66.823-085, Belém, PA, doravante denominada CONTRATADA, tem 
entre si, justo e avençado o presente TERMO ADITIVO, observadas as disposições da Lei 
10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, vinculado ao Processo Administrativo nº 
109/2019, relativo ao pregão eletrônico nº 009/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente termo aditivo tem como objeto o reequilíbrio econômico financeiro do contrato 
originário, celebrado em 25.06.2019, para promover a diminuição de preço unitário conforme 
abaixo demonstrado:  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILIBRIO  

2.1. O valor total do saldo do contrato, após a diminuição é de R$ 138. 641,76 (cento e trinta e 
oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos). 

2.2. A importância ora estabelecida corresponde ao valor total do saldo de contrato com diminuição 
de 10.19 %, conforme quadro abaixo: 
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DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES UND 
VALOR 

UNITÁRIO 
QTD 

VALOR 
TOTAL 

ALHO IN NATURA Buibo inteiro nacional, boa 
qualidade, firme e intacto.Com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas. Embalagem de 1 kg acondicionada em 

saca de serapilheira 

KG 17,30 140,00 2.422,00 

ABÓBORA IN NATURA Fresco, de primeira, 
tamanho e coloração uniforme, firme e intacto, 

isento de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 

danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e 
transporte. Embalagem de 20 kg, acondicionada 

em saca apropriada. 

KG 3,06 230,00 703,80 

AÇÚCAR REFINADO, VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de até 120 dias 
anteriores a data de entrega. Embalagem: 

primária plástica transparente, atóxica resistente 
com 01 kg. Embalagem secundária - Fardo 

plástico transparente até 30 kg. 

KG 3,10 436,00 1.351,60 

ARROZ PARBOLIZADO validade de no mínimo 06 
meses, a partir da data do recebimento, com 

registro do Ministério de Agricultura. 
Embalagem: primária plástica transparente, 

atóxica resistente com 01 kg. Embalagem 
secundária - Fardo plástico transparente até 30 

kg 

KG 3,76 780,00 2.932,80 

BATATA IN NATURA Com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, firme e intacta, livre de resíduos 

de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 20 kg acondicionada em saca de 

serapilheira.. 

KG 5,49 144,00 790,56 

BISCOITO   DOCE   TIPO   MAIZENA  Contendo 
basicamente Farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 
creme de milho, açúcar invertido, sal, cacau em 

pó, fermentos químicos (bicarbonato de amônio) 
e bicarbonato de sódio, estabilizantes lecitina de 

soja, aromatizante, acidulante, ácido láctico e 
aromatizante, contém glúten. Valor calórico 131 
kcal, carboidratos 23g, proteínas 2,2g, gorduras 

totais 3,3g, gorduras saturadas 1,4g, gordura 
trans 0g, colesterol 0g, fibra alimentar 0,5g ferro 

1mg e sódio 99mg. Devem estar de acordo com as 
exigências da Legislação Sanitária em vigor no 
País ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve 

conter data de fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega. Embalagem: 

KG 6,80 2,00 13,60 
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Primária - plástica atóxica com 400 gramas. 
Embalagem: secundária - caixa de papelão com 4 

kg. 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 
VALIDADE: o produto deve conter data de 

fabricação de até 30 dias anteriores à data de 
entrega.Embalgem primária: plástica atóxica com 

400g. Embalagem secundária: caixa de papelão 
com 4 kg. 

KG 8,00 145,00 1.160,00 

CAFÉ EM PÓ, Produto torrado e moído, com 
categoria de qualidade tradicional devem 

apresentar aroma e sabor característico do 
produto, podendo ser suave ou intenso. 
Embalagem primaria individual de 500g 

KG 13,62 200,00 2.724,00 

CHARQUE PONTA DE AGULHA (CARNE SALGADA 
CURADA, DESSECADA SEM SALMOURA) 

Embalagens plásticas a vácuo de 01 até   05  kg  
sem  salmoura,  acondicionadas   em caixas de 

papelão transportando total de 30 kg. 

KG 30,43 118,00 3.590,74 

CARNE  BOVINA  CONGELADA  MOIDA   TIPO 
MUSCULO Carne bovina, moída, congelada obtida 

de massas musculares, recortes de desossa de 
cortes dianteiro. VALIDADE: o produto deve 

conter data de fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega. Embalagem 

primária: individual de 500g a vácuo em sacos 
plásticos de polietileno liso, atóxico c/ rótulo 

interno. Embalagem secundária: Caixa de papelão 
ondulado de capacidade até 15 Kg. Mantida sob 

congelamento a -18ºc. 

KG 23,36 981,00 22.916,16 

CALDO / CARNE E LEGUMES TIPO SAZON OU 
SIMILAR: Embalagem c/ 1x 114g. Caldo de carne 
e legumes, sabores variados, embalagem de 114g, 
validade mínima de 12 meses a contar da data de 

entrega. 

UND 0,51 174,00 88,74 

CEBOLA Branac Com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, firme e intacta, livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 10 kg acondicionada em saca de 

serapilheira 

KG 5,72 200,00 1.144,00 

CARNE BOVINA; CORTADO EM BIFE; resfriado, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; pesando 

entre 4 e 6kg; embalagem primaria á vácuo em 
plástico transparente, contendo todas as 

informações do produto como corte procedência 
(frigorífico fornecedor); embalagem secundária: 
de papelão ondulado tendo rotulagem de acordo 
coma legislação vigente número do lote, data de 

produção e a data de validade 

KG 28,38 911,00 25.854,18 
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CARNE BOVINA CONGELADA CORTE DIANTEIRO 
MAGRO Obtida de cortes dianteiro contendo no 

máximo 10% de gordura. Deve apresentar-se 
com aparência própria, sabor próprio, cor 

vermelha brilhante sem manchas esverdeadas e 
odor característico. Durante o processamento, 
deve ser realizada a aparagem (eliminação do 

excesso de gordura, cartilagem e aponeuroses), 
com etiquetas de identificação (validade, peso, 
procedência, número do registro no SIF ou SIE) 

em cada embalagem. Embalagem primária: 
individual de até 1.000g a vácuo em sacos 

plásticos de polietileno liso, atóxico c/ rótulo 
interno. Embalagem secundária: caixa de papelão 

ondulado de capacidade até 15kg, mantida sob 
congelamento a –18º c. 

KG 20,50 1.142,00 23.411,00 

CEBOLINHA IN NATURA Pacote de 120g MAÇO 2,83 55,00 155,65 

CENOURA IN NATURA Embalagem: Com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre 
de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 

larvas. Embalagem de 10 kg acondicionada em 
saca de serapilheira. 

KG 5,42 194,00 1.051,48 

COUVE IN NATURA: Com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, firme e intacta, livre de resíduos 

de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de março de 200g acondicionada em 

basquesta, no maximo de 5 kg. 

MAÇO 3,00 218,00 654,00 

COENTRO IN NATURA : Com aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprios, firme e intacta, livre de resíduos 

de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de março de 200g acondicionada em 

basquesta, no maximo de 3 kg. 

MAÇO 4,11 214,00 879,54 

COLORAU Colorífico em pó fino homogêneo, 
obtido de frutos maduros de urucum, limpos. Cor: 

vermelho intensa, com cheiro e sabor próprios 
para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor. Embalagem primária: 
plástica com 500 g. 

KG 8,33 38,00 316,54 

EXTRATO DE TOMATE: Molho elaborado a partir 
das partes comestíveis do tomate adicionado de 
especiarias, sal e açúcar.. VALIDADE: o produto 
deve conter data de fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega. Embalagem 
primária de até 500g. Embalagem secundária: 

caixa de papelão até 10 kg. 

KG 9,95 19,00 189,05 

FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO Embalagem 
plástica de 1kg, acondicionados em embalagens 

totalizando 30kg de peso líquido. 
KG 4,50 21,00 94,50 

FARINHA DE TRIGO SEM/ FERMENTO 
Embalagem plástica de 1kg, acondicionados em 
embalagens totalizando 30kg de peso líquido. 

KG 4,20 15,00 63,00 
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FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL TIPO I DE 1ª 
qualidade, sem conservante, de coloração branca 

ou amarela, isento de matéria ou corpos 
estranhos e livre de umidade e fragmentos, 

acondicionada em embalagem transparente de 30 
(trinta) kg, devendo apresentar data de 

fabricação. 

KG 3,70 602,00 2.227,40 

FRANGO   CONGELADO   INTEIRO ,   não 
temperado com pele e osso, com adição de água 

de no máximo 4%, aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 

manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com 

etiquetas de identificação (validade, peso, 
procedência, número do registro no SIF ou SIE) 
em cada Embalagem apropriada á vácuo de até 

1000g, mantido sob congelamento a-18º c, 
acondicionada em caixa de papelão de até 20kg. 

embalagem. 

KG 9,30 1.092,00 10.155,60 

FEIJÃO TIPO CAVALO Feijão tipo 1 
carioquinha,grãos de tamanho e formas naturais, 

claros, maduros, limpos, isento de material 
terroso, sujidades e mistura de outras variedades 

e espécies Devem estar de acordo com as 
exigências da Legislação Sanitária em vigor no 
País ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve 

conter data de fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. Embalagem: 

primária plástica transparente, atóxica resistente 
com 01 kg. Embalagem secundária - fardo 

plástico transparente com até 30 kg. 

 
5,50 460,00 2.530,00 

FEIJÃO CARIOCA, grãos de tamanho e formas 
naturais, claros, maduros, limpos, isento de 

material terroso, sujidades e mistura de outras 
variedades e espécies Devem estar de acordo com 
as exigências da Legislação Sanitária em vigor no 

País ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. Embalagem: 

primária plástica transparente, atóxica resistente 
com 01 kg. Embalagem secundária - fardo 

plástico transparente com até 30 kg. 

KG 6,35 472,00 2.997,20 

LIMÃO IN NATURA Embalagem primária plástica 
com 30 unid. 

UND 0,52 500,00 260,00 

MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA: VALIDADE: o 
produto deve conter data de fabricação de até 

120 dias anteriores à data de entrega.      
Embalagem      primária:      plásticos, 

atóxico/unidade de 500 gramas. Embalagem 
secundária: fardo plástico transparente até 10 kg. 

KG 5,20 395,00 2.054,00 
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MACARRÃO PARAFUSO: VALIDADE: o  produto 
deve conter data de fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega. Embalagem 
primária: plásticos, atóxico/unidade de 500 
gramas. Embalagem       secundária:       fardo       

plástico transparente até 10kg. 

KG 7,73 98,00 757,54 

MOLHO TIPO SHOYU: Embalagem: frasco com 
900 ml, data de fabricação e prazo de  validade 

UND 9,08 49,00 444,92 

MANTEIGA Embalagem primaria plástica de 
500g. Cor, odor e sabor próprio sem ranço; 

consistência característica e aspecto homogêneo, 
sem apresentar mofo na superfície ou “aspecto 

derretido”. (Pote de 500g) 

KG 48,00 28,00 1.344,00 

MAXIXE: Produto fresco e com grau de maturação 
intermediária. Apresentar odor agradável, 

consistência firme, não apresentar perfurações, 
machucados ou manchas. 

KG 8,21 90,00 738,90 

ÓLEO DE SOJA REFINADO Produto alimentício 
refinado e de acordo com os padrões legais. 
VALIDADE: o produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias anteriores à data de 
entrega. Embalagem primária de até 900 ml. 

Embalagem secundária: caixa de papelão até 20 
unidades. 

UND 5,51 228,00 1.256,28 

OVO DE GRANJA BRANCO Embalagem primaria 
de papelão contendo dúzia 

DÚZIA 17,83 122,00 2.175,26 

PÃO tipo Frances de 50grs, embalagem plastica, 
com 50 unidades. 

UND 0,81 1.500,00 1.215,00 

FILÉ DE PEIXE CONGELADO: (filetado) de 
primeira qualidade, íntegro, sem espinhas, 

congelado por processo rápido, não 
apresentando qualquer sinal de 

descongelamento, peças com 180 gramas cada, 
embalado por interfolhamento plástico por 

camada, em caixas de papelão com 20, 25 quilos, 
contendo dados do fabricante, data da fabricação 

e prazo de validade. carimbo do SIF ou MA - 
ministério da agricultura 

KG 22,80 130,00 2.964,00 

PIMENTA COMINHO, embalagem de 500g, 
acondicionados e pacotes com  até 10 unidades, 

KG 10,08 75,00 756,00 

PEPINO EXTRA AA (COMPRIMENTO ENTRE 20 E 
25 CM), pepino; extra AA (comprimento entre 20 

e 25cm); casca com coloração verde escura, 
textura da polpa crocante; o lote deverá 

apresentar homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar os defeitos podridão, 
ferimento, deformação grave; passado, virose, 

murcho 

KG 3,70 100,00 370,00 
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PIMENTÃO VERDE, Com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, firme e intacta, livre de resíduos 

de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem primaria plástica contendo 1 kg 

KG 6,35 115,00 730,25 

REPOLHO Com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, firme e intacta, livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem primaria plástica contendo 1 kg 

KG 4,50 162,00 729,00 

Refrigerante em garrafa PET 2 litros, Embalagem  
plástica contendo 6 unidades. 

LITROS 5,50 50,00 275,00 

SAL Refinado iodado, beneficiado e isento de sais 
de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias 
e fragmentos de conchas. Produzido e embalado 

em conformidade com a legislação vigente.. 
VALIDADE: o produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias anteriores à data de 
entrega. Embalagem: primária plástica 

transparente, atóxica resistente com 01 kg. 
Embalagem secundária - Fardo plástico 

transparente até 30 kg 

KG 0,80 91,00 72,80 

SALSICHA TIPO HOT DOG embalagen com 2kg.-  
Salsicha, tipo hot dog. O produto deverá estar 
congelado e embalado a vácuo em embalagem 

plástica flexível, atóxica, transparente e resistente 
ao transporte e armazenamento 

KG 8,00 480,00 3.840,00 

TOMATE IN NATURA Com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, firme e intacta, livre de resíduos 

de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem primaria plástica 1kg 

KG 6,58 239,00 1.572,62 

LEITE EM PÓ INTEGRAL: Embalagem plástica de 
200g, condicionados em fardos totalizando 10kg 
de peso líquido. Embalagem primária alumiada 
de 200g. Embalagem secundária: fardo de papel 

de até 10 kg. 

kg 26,50 222,00 5.883,00 

VINAGRE (FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL) 
Produto translúcido e de cor, sabor e odor 

característico. Valor energético 3kcal, 
carboidratos 0,028g, proteínas 0,6g, gorduras 

totais 0g, gorduras saturadas 0g, gorduras trans 
0g, fibras 0g e sódio 0g. Devem estar de acordo 
com as exigências da Legislação Sanitária em 

vigor no País ANVISA/MS. VALIDADE: o produto 
deve conter data de fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega. Embalagem 
primária de até 750 ml. Embalagem secundária: 

caixa de papelão até 20 unidades. 

LITRO 3,95 199,00 786,05 

VALOR TOTAL 138.641,76 

 

2.3. Os efeitos financeiros decorrentes do reequilíbrio vigoram a partir da assinatura deste termo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

3.1. O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado 
entre as partes. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.  

 
              
 Santa Izabel do Pará/PA, 30 de Setembro de 2019. 
 
 
 

 

EVANDRO BARROS WATANABE 
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

 
 
 
 
 
 

CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS 
 
 
 
 
 
 

 

PEDRO PAULO DE MAGALHÃES BEZERRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
 
 
 
 

MELQUESEDEQUE ALVES FILHO 
SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS –

SEMTRANS 

 
 

 

CASA FORTE ATACADISTA EIRELI - ME 
CONTRATADA 
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