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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 067/2017/SME 

CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA SUPERMERCADO 

NORTE SUL LTDA – ME, REFERENTE À 

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA 

A ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR. 

 

CONTRATANTE: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FUNDO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, localizada à Rua Piauí s/nº, setor Novo Horizonte, inscrita 

no CGC/MF sob o nº 22.980.643/000l - 81, neste ato representado através do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Sr.º CICERO BARBOSA DA SILVA, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF sob o Nº 639.359.610-00 e da Carteira 

de Identidade nº 231343 SSP/TO. 

CONTRATADA: SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF 

sob n.º 16.965.316/0001-58, sediada na Avenida da nações, Nº 2240, Centro -  Ourilândia do 

Norte-PA, neste ato representada pelo Sr.º GILBERTO ALVES ROCHA, brasileiro, casado, 

empresário, residente na Rua Amazonas, S/n, Bairro Azevec, Ourilândia do Norte–PA, 

portador da CI.RG. nº 1856440 SEGUP/PA e do CPF nº. 377.166.202-82. 

O CONTRATANTE e CONTRATADA tem entre si justo e avençado e celebra o presente 

TERMO ADITIVO ao Contrato nº 067/2017/SME, sujeitando-se as partes às normas 

disciplinares da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1 – O presente termo aditivo tem como objeto a alteração da CLÁUSULA SEGUNDA – DO 

VALOR do contrato administrativo 067/2017/SME firmado em 19/07/2017. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO. 

1 – Pelo presente TERMO ADITIVO, fica alterado: VALOR GLOBAL DO CONTRATO 

INICIAL R$: 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), PARA O VALOR GLOBAL DE R$: 

369.996,93 (trezentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e três 

centavos), conforme (planilha) em anexo do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

067/2017/SME. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 
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1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 067/2017/SME, firmado em 19/07/2017. 

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, e testemunhas abaixo. 

 

 

Ourilândia do Norte, 22 de agosto de 2017. 

 

 

 

_____________________________ 

CICERO BARBOSA DA SILVA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

________________________________________ 

SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA - ME 

CONTRATADA 
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ANEXO I 
 

Lote 09 

Item Descrição do Produto Qte UN MARCA 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

24 

COLORAU -embalagem de  1 kg- ( calorífero) 

produto  obtido do pó do urucum com a mistura de 

fubá ou farinha de mandioca. pó fino, de coloração 

avermelhada, deve sem a presença de sujidade ou 

matérias estranhas. 

600 UN SOUZA R$ 10,40 R$ 6.240,00 

25 

CÚRCUMA- embalagem de 500 gramas seco, moído- 

popularmente conhecido  como açafrão da terra na 

região. 

200 UN SOUZA R$ 4,01 R$ 802,00 

26 

EXTRATO DE TOMATE- tetra pak- 1 kg produto 

industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, 

teor de sódio máximo de 135mg em porção de 30g.-

tetra pak- 1 quilo 

1500 KG ELEFANTE R$ 6,99 R$ 10.485,00 

48 

MARGARINA com 70% de lipídios, contém gordura 

vegetal. com aromatizante idêntico ao natural. produto 

a base de óleos vegetais líquidos e interesterificados, 

agua, sal, leite desnatado, pasteurizado, reconstituído, 

vitaminas a estabilizante: mono e digliceridios de 

ácidos graxos, conservador sorbato de potássio, 

acidulante acido lático, aromatizante, antioxidante. 

EDTA- caloco dissodico,  BTH- e acido cítrico e 

corante natural de urucum e cúrcuma. não contem 

glúten, enriquecido de vitaminas, aspecto, cheiro , 

sabor e cor peculiares e deverão estar isentos de ranço 

e bolores. embalagem primaria com identificação do 

produto, especificação dos ingredientes, informação 

nutricional, marca do fabricante e informação do 

mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de 

acordo com a legislação 

1000 KG PRIMOR R$ 4,99 R$ 4.990,00 

49 

MARGARINA- peso liquido 500 gramas produto 

industrializado, gorduroso em emulsão estável; a base 

de óleos vegetais liquido e interesterificados, com 0% 

de gordura trans, podendo conter leite em pó desnatado 

e/ou soro de leite em pó, enriquecidos de vitaminas 

adicionada ou não de sal. apresentação, aspecto, 

cheiro, sabor e cor peculiares e deverão estar isentos de 

ranço e de bolores. embalagem primaria com 

identificação do produto, especificação dos 

ingredientes, informação nutricional, marca do 

fabricante e informação do mesmo, prazo de validade, 

peso liquido e rotulagem de acordo c/ a legislação. 

500 KG PRIMOR R$ 3,50 R$ 1.750,00 

54 

OLEO DE SOJA REFINADO -embalagem de 900ml 

produto obtido do grão de soja que sofreu processo 

tecnológico adequado como degomagem, 

neutralização, clarificação, frigorificação ou não de 

desodorização. líquido viçoso refinado, fabricado a 

partir de matérias primas sãs e limpas 

10000 UN BREJEIRO R$ 3,55 R$ 35.500,00 



                                               

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE 
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 -  Ourilândia do Norte - Pará 

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81        Fone: 94-3434 – 1289/1635                                    

 

65 

SAL  -  peso liquido de 1 quilo produto refinado, 

iodado, c/ granulação uniforme e com cristais brancos, 

com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e c/ 

dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e 

máxima de 15mg de iodo por quilo de acordo coma 

legislação federal especifica - embalagem em plástico 

de polietileno de 1kg. 

1500 KG 
SABORELL

E 
R$ 1,00 R$ 1.500,00 

70 

VINAGRE DE ALCOOL CLARO OU COLORIDO - 

peso liquido de 750 ml produto natural fermentado 

acético simples, isenta de corantes artificiais, ácidos 

orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, 

material terroso e detritos de animais e vegetais 

500 
FRAS

C 
CASTELO R$ 1,46 R$ 730,00 

VALOR TOTAL DO LOTE SESSENTA E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS R$ 61.997,00 
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