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I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20200131  

 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO, 

CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, E A EMPRESA L. A. DE 

SOUSA COMERCIO-EPP. 

 

Pelo presente instrumento, o Município de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, através do FUNDO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 

nº 13.810.386/0001-49, sediada na Rua Beira Mar, nº 328, Bairro Encantado, na cidade de Senador 

José Porfirio, Estado do Pará, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado 

pela Sr.ª SAMIRIAM SANTANA BITENCOURT, Secretária Municipal de Educação,  resolve 

celebrar, o presente Termo de Aditivo ao contrato celebrado com a empresa L. A. DE SOUSA 

COMERCIO-EPP, com sede Travessa Olívio Bahia, nº 423, Centro, Senador José Porfírio-PA, 

CEP 68360-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.521.369/0001-14, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio/Proprietário Sr. LEUDES 

ALBUQUERQUE DE SOUSA, considerando solicitação da empresa contratada no que tange ao 

reequilíbrio econômico financeiro do contrato; considerando parecer jurídico e, por fim 

considerando inciso II, alínea “d”, do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

1.1 – Constitui objeto do Termo de Aditivo, o acréscimo no valor dos itens abaixo relacionados de 

gêneros alimentícios decorrente do desequilíbrio econômico financeiro do contrato. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE PORCENTAGEM VALOR 

R$ 

 

 

 

 

 

01 

LEITE EM PÓ INTEGRAL  

Especificação : Contendo no mínimo 26% 

de gorduras, embalado em pacotes plásticos 

aluminizados, limpos não violados, 

resistentes, que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo, 

contendo no mínimo 200 gramas. 

Acondicionados em fardos lacrados ou em 

caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. 

A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 10 (dez) 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Inspecionado pelo Ministério 

da Agricultura. Embalagem protetora, 

pacote de 200 gramas.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

PACOTE 
5.88% 5,40 

02 

ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA       

Especificação : Refinado, tipo 1, sem 

colesterol, contendo naturalmente ômega 3, 

embalagem limpa, garrafa plástica de 

 

 

UNIDADE 
76,20% 7,75 
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900ml, não amassadas, sem estufamentos, 

resistentes, que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo. A 

embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 10 (dez) 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.                                                   

03 

ARROZ BRANCO, TIPO 1, LONGO 

FINO       Especificação : Tipo 1, longo 

fino, constituídos de grãos inteiros, com 

teor de umidade máxima 15%, isento de 

sujidades e materiais estranhos, embalagem 

de 1 kg em sacos plásticos transparentes e 

atóxicos, limpos não violados, resistentes 

que garantam a integridade do produto até o 

momento do consumo acondicionados em 

fardos lacrados. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitam. Pacote de 1 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

QUILOGRAMA 
13.92% 4,50 

  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO 

 

2.1 – Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no 

contrato inicial que não foram modificadas de modo expresso por esse instrumento. 

 

Senador José Porfírio-PA, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 CNPJ(MF) Nº  13.810.386/0001-49 

    CONTRATANTE 

 

 

 

    L. A. DE SOUSA COMERCIO-EPP 

    CNPJ Nº 09.521.369/0001-14 

    CONTRATADO 
 

Testemunhas: 

 

1.___________________________                                         2.___________________________                                                                                                                                  
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