
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

ASSESSORIA JURÍDICA  
 

 

 
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2019 
- 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 pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ: 

11.745.308/0001-82, pelo Sr. MELQUESEDEQUE ALVES FILHO, brasileiro, Secretário de Saúde do 

Município de Santa Izabel, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.135.302-30 e portador da carteira da 

OAB/PA Nº 10378, denominado aqui de CONTRATANTE, e a empresa: 

CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI - ME, CNPJ: 29.295.369/0001-50, situada 

à 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 na 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 acréscimo 24,33% do quantitativo inicialmente 

contrato, celebrado em 25.06.2019, conforme abaixo demonstrado:  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO  

2.1. O valor total do acréscimo corresponde a R$ 114.108,46 (cento e quatorze mil, cento e oito 

reais e quarenta e seis centavos), conforme quadro abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES UND  VALOR UNITARIO    QDE   VALOR  

1 

ADOÇANTE LÍQUIDO 200 ML: Adoçante, 
composto de sacaria sódica e climatada de 
sódio, liquido, acondicionado em frascos de 200 
ml  

UND                          6,14                  620              3.806,80  
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2 

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                     82              1.418,60  

3 

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                  150                 459,00  

4 

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                  647              2.005,70  

5 

ARROZ INTEGRAL 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                          5,10                  115                 586,50  

6 

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                  642              2.413,92  

7 

ALFACE IN NATURA, Com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, firme e intacta, livre de resíduos 
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 120g  

MAÇO                          3,20                  145                 464,00  

8 
ACHOCOLATADO EM PÓ Embalagem 
apropiada até 500g arcodicionadas em fardos de 
papelão de até 10 kg 

kg                        11,00                     75                 825,00  

9 
AVEIA EM FLOCOS FINOS Em flocos finos de 
1²qualidade.Embalagem apropriada de até 250g 
acondicionada em caixa de papelão. 

KG                        20,16                     80              1.612,80  

12 

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               1.750              9.607,50  

13 

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 

KG                          6,80                     30                 204,00  
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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: 
Primária - plástica atóxica com 400 gramas. 
Embalagem: secundária - caixa de papelão com 
4 kg. 

14 

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                     30                 240,00  

15 

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                  115              1.566,30  

20 

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                  150                 858,00  

22 

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                  930           19.065,00  

23 CEBOLINHA IN NATURA Pacote de 120g MAÇO                          2,83                     75                 212,25  

24 

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                  245              1.327,90  

25 

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                  105                 315,00  

26 

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                  105                 431,55  
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27 

CHUCHU IN NATURA 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                          3,10                  225                 697,50  

32 

FUBÁ DE MILHO: o prazo de validade indicado 
para o produto, não devera ter sido ultrapassado 
na sua metade, tomando-se como referencia, a 
data de fabricação do lote, impressa na 
embalagem. Embalagem com 1kg, com 
identificação do produto, prazo de validade e 
peso liquido, acondicionados em embalagens 
totalizando 30 kg. 

KG                          5,80                     50                 290,00  

33 

FARINHA DE TAPIOCA Produto oriundo da 
mandioca, o prazo de validade indicado para o 
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua 
metade, tomando-se como referencia, a data de 
fabricação do lote, impressa na embalagem. 
Embalagem com 1kg, com identificação do 
produto, prazo de validade e peso liquido. 

KG                        13,91                  162              2.253,42  

37 

FRANGO CONGELADO TIPO PEITO   Carne de 
frango tipo peito congelado, 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 até20kg. 
embalagem. 

KG                        11,00                  262              2.882,00  

38 

FRANGO CONGELADO TIPO COXA E 
SOBRECOXA: Carne de frango tipo peito 
congelado, não temperado Embalagem 
apropriada á vácuo de até 1000g,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. mantido 
sob congelamento a-18º c, acondicionada em 
caixa de papelão de até 20kg. 

KG                          9,90                  837              8.286,30  

40 

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                  205              1.127,50  
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42 
GOMA DE MANDIOCA Embalagem primaria de 
1kg, Embalagem secundária - fardo plástico 
transparente com até 30 kg. 

KG                          7,35                  200              1.470,00  

43 
LIMÃO IN NATURA Embalagem primária plástica 
com 30 unid. 

UND                          0,52                     60                   31,20  

45 

LARANJA IN NATURA Com aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprios, firme e intacta, livre de resíduos 
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 50 unidade acondicionada em 
saca de serapilheira. 

UND                          0,55               1.950              1.072,50  

46 

MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA 
INTEGRAL: 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                          6,70                     95                 636,50  

47 

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                  150                 780,00  

48 

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                     50                 386,50  

50 

MAMÃO IN NATURACom aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, firme e intacta, livre de resíduos 
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 10 unidades, acondicionada em 
saca de serapilheira. 

UND                          3,00               2.250              6.750,00  

51 

MAÇA IN NATURA Embalagem primaria plástica, 
Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme 
e intacta, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 12 
unidades  

UND                          0,52               1.300                 676,00  

52 

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                     20                 960,00  

53 

MILHO BRANCO: . VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. Embalagem 
primária: plástica transparente, atóxica resistente 
de 500 g. Embalagem secundária: Fardo plástico 
transparente até 10kg. 

KG                          8,13                     50                 406,50  

56 

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                     77                 424,27  
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57 
OVO DE GRANJA BRANCO Embalagem 
primaria de papelão contendo dúzia 

DÚZIA                        17,83                  270              4.814,10  

58 
PÃO tipo Frances de 50grs, embalagem plastica, 
com 50 unidades. 

UND                          0,81               3.250              2.632,50  

59 

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                  250              5.700,00  

61 

POLPA DE FRUTA SABOR : ACEROLA, Polpa 
de fruta, composto liquido extraído pelo 
esmagamento das partes comestíveis de frutas 
carnosas, apresentação na forma de polpa de 
fruta congelada, qualidade do líquido obtido da 
fruta madura e sã, sem açúcar, cor, aroma e 
sabor próprio. Embalagem plástica, atóxica, 
transparente, resistente de 1 kg 

KG                        13,28                     50                 664,00  

62 

POLPA DE FRUTA SABOR :   CUPUAÇU,  
Polpa de fruta, composto liquido extraído pelo 
esmagamento das partes comestíveis de frutas 
carnosas, apresentação na forma de polpa de 
fruta congelada, qualidade do líquido obtido da 
fruta madura e sã, sem açúcar, cor, aroma e 
sabor próprio. Embalagem plástica, atóxica, 
transparente, resistente de 1 kg 

KG                        15,00                     50                 750,00  

63 

POLPA DE FRUTA SABOR :GOIABA, Polpa de 
fruta, composto liquido extraído pelo 
esmagamento das partes comestíveis de frutas 
carnosas, apresentação na forma de polpa de 
fruta congelada, qualidade do líquido obtido da 
fruta madura  e  sã,  sem  açúcar,  cor,  aroma  e 
sabor próprio. Embalagem plástica, atóxica, 
transparente, resistente de 1 kg 

KG                        11,09                     50                 554,50  

67 

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                  100                 635,00  

69 

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                  103                 463,50  

71 

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                     37                   29,60  
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74 

TORRADA INTEGRAL: VALIDADE: o produto 
deve conter data de fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega, Embalagem: 
Primária - plástica atóxica com 400 gramas. 
Embalagem: secundária - caixa de papelão com 
4 kg 

KG                        10,00                     25                 250,00  

75 

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                  175              1.151,50  

76 

LEITE EM PÓ DESNATADO: 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                        32,50                  200              6.500,00  

77 

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                  495           13.117,50  

78 

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                     75                 296,25  

VALOR TOTAL        114.108,46  

 

2.3. Os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigoram a partir da assinatura deste termo. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA 
3.1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante R$ 114.108,46 (cento e 
quatorze mil, cento e oito reais e quarenta e seis centavos), correrá à conta da Nota de Empenho, 
devidamente apropriada na seguinte dotação: 
 

Unidade orçamentária 0501 
PT 10 122 0002 2.045 

10 302 0014 2.059 
10 302  0017 2.062 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

3.1. O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo art. 65, I, “b” , § 1º da Lei nº 8.666/93 

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado 
entre as partes. 
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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, 11 de março de 2020. 
 
 
 
 

MELQUESEDEQUE ALVES FILHO 
SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS –SEMTRANS 

 
 
 
 

CASA FORTE ATACADISTA EIRELI - ME 
CONTRATADA 
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