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Contrato N°: 24/2022 Seq.: 4 Tipo: Aditivo de Recomposição (Reequilíbrio Financeiro) Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
Contratada: DELAZERI ATACADISTA EIRELI 
Vigência:  Início: 24/05/2022 
Licitação: 11/2022  
Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a recomposição dos preços inicialmente contratados, visando a 
manutenção do reequilíbrio econômico financeiro, de que trata o Art. 65 em seu inciso II, letra d, da Lei 8.666/93, 
da ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0024/2022, especificamente dos itens 86; 87; 88; 91; 95; 154; 176 e 177, 
de acordo com Parecer Jurídico nº 173/2022, reajustando os preços conforme detalhamos a seguir:  
 

ITEM Nº DESCRIÇAO MARCA 
PREÇO 

ATUAL 

PREÇO ATUALIZADO 

COM O MESMO 

PERCENTUAL DE 

LUCRO 

86 Farinha de milho, fina, amarela, safra 
corrente. Produto obtido do grão de 
milho, deverão ser fabricadas a partir 
de matérias primas sãs e limpas, 
isentas de matérias terrosas e 
parasitas. Não poderão estar úmidas 
ou rançosas, prazo de validade 
mínima de 90 dias. Pacote de 1 Kg. 

DAJU 

  

3,08 4,22 

87 Farinha de trigo branca especial, tipo 
1, enriquecida, com ferro e ácido 
fólico, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, produto obtido a partir de 
cereal limpo. Não poderá estar 
úmida, fermentada ou rançosa. Com 
aspecto de pó fino BRANCO, cheiro 
e sabor próprio. A embalagem 
primária deverá declarar a marca, 
nome e endereço do fabricante, peso 
líquido, prazo de validade, lote, 
número do registro no órgão 
competente. Validade mínima de 3 
meses a contar da data da entrega 
Embalagem de 5 kg 

BEATRIZ 13,75 18,89 

88 Farinha de Trigo integral, 100% pura, 
sem adição de outras farinhas. 
Produto obtido a partir de cereal 
integral, são, isento de matéria 
terrosa e em perfeito estado de 
conservação, não poderá estar 
úmida, fermentada ou rançosa cheiro 
e sabor próprios. Ingredientes:  
acondicionada em embalagem de 
papel de 1Kg, original do fabricante, 
com especificações do produto, 
informações do fabricante, prazo de 
validade de no mínimo 4 meses e 
lote, produto isento de registro no 
Ministério da Agricultura - Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE). 

MARTELLI 3,48 5,52 

91 Feijão carioca, de primeira 
qualidade, grãos íntegros. 
Procedência natural de safra 
corrente. Será permitido limite de 2 
por cento de impurezas e materiais 
estranhos. Embalado em pacotes 
plásticos, atóxico, transparente e 
resistente. Pacote de 1Kg. 

REI DA 

MESA 

6,85 8,63 

95 Fermento químico em pó, 
ingredientes: amido de milho ou 
fécula de mandioca, fosfato 
monocálcico, bicarbonato de sódio e 

APTI 3,63 4,35 



carbonato de cálcio.  Embalagem 
rotulada com 250g. Validade mínima 
de 120 dias a contar da data da 
entrega. 

154 Óleo de soja refinado, 100 por cento 
natural. Sem Gordura Trans na 
Porção. Embalagem com até 900ml, 
limpas, não amassadas, 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 6 meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante.  

COAMO 8,25 9,58 

176 Polvilho azedo, embalagem com 
500g, data de fabricação recente. 
Validade mínima de 3 (três) meses a 
contar da data da entrega. 

PRATA 2,29 4,23 

177 Polvilho doce, embalagem com 
500g, data de fabricação recente. 
Validade mínima de 3 (três) meses a 
contar da data da entrega. 

PRATA 2,09 4,10 
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