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Contrato N°: 244/2021 Seq.: 1 Tipo: Aditivo de Valor (Acréscimo) 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
Contratada: DELAZERI ATACADISTA EIRELI  
Licitação: 89/2021  
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 0244/2021 M, 
reajustando o preço dos itens 36; 43; 70; 81; 82 e 101, conforme detalhamos a seguir: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
PREÇO 

CONTRATADO 

Preço reajustado com 

mesmo percentual de 

lucro registrado 

36 Biscoito salgado tipo integral, Composição 

mínima: farinha de trigo Fortificada, açúcar, 

gordura vegetal Hidrogenada, sal refinado, 

bicarbonato de Sódio, amido de milho. 

Empacotado em plástico Atóxico, termosselado, 

isento de bolores, Substâncias nocivas, odores e 

sabor estranhos ao seu aspecto normal. 

Embalados em pacotes De 400g. Embalagem 

primária declarando a marca, peso líquido, nome 

e endereço do fabricante, prazo de validade 

(mínima de seis Meses a contar da data de 

entrega) e lote, número de registro no órgão 

competente. - Marca: orquídea 

3,78 4,94 

43 Carne bovina corte Acém, porcionada em cubos, 

de aproximadamente 30g, sem osso, sem 

gordura ou pelanca, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprios, isento de aditivos ou substâncias 

estranhas que sejam impróprias ao consumo e 

que alterem suas características naturais (físicas, 

químicas e organolépticas). Deverá ser 

acondicionada em embalagem primária 

constituída de plástico atóxico transparente, 

isenta de sujidades e ou ação de 

microorganismos. Em pacotes de 1 kg, 

devidamente selada, com especificação de peso, 

validade, do produto e marca/procedência. 

Validade a vencer de no mínimo 3 meses 

contados a partir da data de entrega. - Marca: 

friprando 

20,39 24,79 

70 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. - 

Marca: vicato 

12,99 17,79 

81 Leite esterilizado Integral UHT. Leite Longa Vida 

Integral Tetrapak, caixas de 1000ml, fonte natural 

de proteínas e cálcio, manter todas as 

características naturais do leite in-natura, 

2,89 5,39 



inclusive teor de gordura. Deverá constar na 

embalagem do produto, tabela de informações 

nutricionais, data de fabricação e prazo de 

validade e registro no Ministério da Agricultura. 

Validade mínima de 120 dias podendo ficar 

armazenado em temperatura ambiente - Marca: 

terra viva 

101 Óleo de soja refinado, 100 por cento natural. 

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. - Marca: Coamo 

7,99 10,39 
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