
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS 

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022014201     

O Município de ELDORADO DOS CARAJÁS, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS, inscrito
(a) no CNPJ sob o nº 84.139.633/0001-75, com sede na Rua rio vermelho Nº 01 Qd. 51 KM 100, representado por IARA BRAGA 
MIRANDA, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e M R SANDES EIRELI, 
inscrito(a) no CNPJ 07.938.982/0001-06, com sede na RUA K O QUADRA 20 S/N, CENTRO, Eldorado dos Carajás-PA, CEP 68524-
970, representada por MIRANILTON ROCHA SANDES, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o 
referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 15.278,74 (quinze mil, duzentos e setenta e oito reais e 
setenta e quatro centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e $ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a t er o 
valor total de R$ 76.492,74(setenta e seis mil, quatrocentos e nov enta e dois reais e setenta e quatro centavos).

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

119071  ALFACE: americana pé - Marca.: NATURAL/REGIONAL       UNIDADE                17,00             2,800            47,60

        apresentando grau de   evolução  completo  do  tamanho,
        aroma e cor   próprias,   com  ausência  de  sujidades,

        parasitos e larvas.                                    
119078  ARROZ subgrupo polido - Marca.: REALENGO/REALENGO AL  EMBALAGEM             500,00            18,620         9.310,00

        pacote de 5kg  lasse  longo  fino, tipo 1, beneficiado,
        com empacotamento sem    contato   manual,   livre   de
        impurezas, grãos inteiros,    apresentação    e   sabor

        característico do produto.  embalagem:  pacote de 5 kg,
        plástico transparente, atóxico,  incolor  e resistente,

        hermeticamente fechado, prazo  de validade mínima de 06
        meses a partir da data de entrega.                     

119206  BALAS: sabores variados - Marca.: SANTA RITA          EMBALAGEM             100,00             6,750           675,00
        embalagem de 600g    descrição.    classificação:      

        balas                                                  
        sabor  de frutas para  dietas  com restrição de açúcar.

        composição: edulcorantes: isomalte   e  glicosídeos  de
        esteviol, acidulante.                                  

119227  CHOCOLATE EM BARRA branco - Marca.: ZAZAM/ZAZAM       QUILO                  50,00            18,980           949,00
        de 1kg, açúcar,   leite   em  pó,  manteiga  de  cacau,

        lactose, gordura vegetal,   emulsificantes  lectina  de
        soja e ricinoleato  de glicerina e aromatizante. contém

        glúten.                                                
119229  CARNE BOVINA: (coxão mole) - Marca.: QUALITY/MERCURI  QUILO                  42,00            28,780         1.208,76
        O ALI                                                  

        primeira qualidade, sem  osso,  limpa, cortada em bifes
        ou pedaço/peça, com registro no sif ou sisp. embalagem:

        transparente ou saco       plástico       transparente,
        hermeticamente vedado e atóxico, data de fabricação e o

        prazo de validade.                                     
119241  COLORÍFICO: em pó pacote de 500g - Marca.: SABRINA/S  UNIDADE                47,00             5,640           265,08

        ABRINA EIRE                                            
        base de urucum,  com  cor e odor próprios, sem presença

        de umidade e  material  estranho  à  sua composição que
        comprometam a qualidade  do  produto. embalagem: pacote

        de 250g, atóxico,   incolor   hermeticamente  vedado  e
        resistente, prazo de  validade  mínima  de  06  meses a

        partir da data  de  entrega.  pacote  com 250g em pó de
        primeira: características: obtido  de frutos maduros de

        urucum, limpos, dessecados   e   moído,   de  primeira,
        constituído de matéria   prima   de   boa  qualidade  e
        apresentar aspecto, cor,  cheiro e sabor característico

        do produto, acondicionados     em     saco     plástico
        transparente, resistente, hermeticamente       vedado  

                                                               
        contendo 500g                                          

119294  POLPA DE CUPUAÇU: de primeira qualidade. - Marca.: P  QUILO                  50,00            10,360           518,00
        OP FRUTT/POP FRUTT                                     

        embalagem: individual, com    1   kg,   saco   plástico
        transparente, hermeticamente vedado   e   atóxico,  com

        especificação dos ingredientes,  data de fabricação e o
        prazo de validade.                                     

119296  POLPA DE MARACUJÁ: de primeira qualidade. - Marca.:   QUILO                  55,00            13,500           742,50
        POP FRUTT/POP FRUTT                                    

        embalagem: individual, com    1   kg,   saco   plástico
        transparente, hermeticamente vedado   e   atóxico,  com

        especificação dos ingredientes,  data de fabricação e o
        prazo de validade.                                     
119297  POLPA DE MANGA: de primeira qualidade. - Marca.: POP  QUILO                  30,00             9,640           289,20

         FRUTT/POP FRUTT                                       
        embalagem: individual, com    1   kg,   saco   plástico

        transparente, hermeticamente vedado   e   atóxico,  com
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        especificação dos ingredientes,  data de fabricação e o
        prazo de validade                                      
119298  POLPA DE ACEROLA: de primeira qualidade, - Marca.: P  QUILO                  65,00            10,700           695,50

        OP FRUTT/POP FRUTT                                     
        embalagem individual, com    1    kg,   saco   plástico

        transparente, hermeticamente vedado   e   atóxico,  com
        especificação dos ingredientes,  data de fabricação e o

        prazo de validade.                                     
119299  POLPA DE CAJÁ: de primeira qualidade. - Marca.: POP   QUILO                  47,00            12,300           578,10

        FRUTT/POP FRUTT                                        
        embalagem: individual, com    1   kg,   saco   plástico

        transparente, hermeticamente vedado   e   atóxico,  com
        especificação dos ingredientes,  data de fabricação e o

        prazo de validade.                                     

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$       15.278,74

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2022 Atividade 
1010.278120009.2.026 Manut. da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo., Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, Exercício 2022 Atividade 1004.206080002.2.028 
Funcionamento da Sec. Mun.de Agricultura , Classificação econômica  3.3.90.30.00 Material de con sumo, Subelemento 
3.3.90.30.07, Exercício 2022 Atividade 1005.154520013.2.014 Gestão  da Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, Exercício 2022 Atividade 
1002.041220020.2.005 Funcionamento da Sec. de Administração , Classificação econômica, 3.3.90.30.00 Material de 
consumo, Subelemento 3.3.90.30.07.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos 
legais.

 ELDORADO DOS CARAJÁS - PA, 10 de Agosto de 2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
CNPJ(MF)  84.139.633/0001-75

 CONTRATANTE

 M R SANDES EIRELI
 CNPJ 07.938.982/0001-06

 CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1._______________________________                                                       2._______________________________
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