
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PREFEITURA  
TERMO ADITIVO Nº 038/2022 – PREF. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.888/0001-86, 
com sede na Rua Estanislau Schumann, 4873, no município de Bela Vista do Toldo, SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Sr. 
ALFREDO CEZAR DREHER, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade nº 1.793.412, inscrito no CPF sob o n° 653.002.469 -72 , 
residente e domiciliado na localidade de Rio Bonito, interior do município de Bela Vista do Toldo/SC. 
 
CONTRATADA: MERCADO ODACHOWOSKI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.982.129/0001-82, com sede na 
Rua Gustavo Brandes, 484, complemento: Sala 02, Bairro: Jardim Esperança, no município de Canoinhas, SC, CEP 89.460-000, neste ato 
representado pela Sr. Alexandre Costa Odachowoski, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3.111.703, 
inscrito no CPF sob o nº 025.108.949-51, residente e domiciliado na Rua Gustavo Brandes, 368, Bairro Jardim Esperança, no município de Canoinhas, 
SC, CEP 89.478-000. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO E DA DESCRIÇÃO 
A CONTRATADA, como vencedora da Licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) nº 002/2022 efetuará o fornecimento a AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS – PNAE/2022. 
Conforme consta os itens descrito na tabela abaixo: 
 

 
Produto 

 
Descrição 

Valor 
Unitário 

 
Quant. 

 
Valor Total 

 
 
 
 
 
Pernil suíno 
congelado, s/ osso e 
s/ pele 

Característica Técnicas: Pernil suíno, sem osso e sem pele, de primeira 
qualidade. Deve apresentar cor, aparência, textura e aroma característicos. 
Isento de mofo, parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante.  
Embalagem: Sem aberturas, intacta. Em plástico transparente, atóxico, 
resistente. Deverá estar congelada, em pacotes de 1 Kg a 2 Kg.  Seladas 
pela indústria, contendo identificação do produto, peso, marca do fabricante, 
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias 
do Ministério da Agricultura e da ANVISA. 
Prazo de Validade: Validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data 
de entrega na unidade requisitante.  
Entrega: Conforme solicitação da nutricionista. O produto deverá ser 
transportado em veículo fechado e refrigerado, ou em caixas de isopor bem 
fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a 
qualidade e conservação do produto. 

 

 
 
 
 
R$15,64 

 
 
 
 
150 

 
 
 
 
R$2.346,00 

 
 
Coxa com sobrecoxa 
de frango c/ osso 
congelada. 

Característica Técnicas: Coxa com sobrecoxa de frango congelada, de 
primeira qualidade. Deve apresentar cor, aparência, textura e aroma 
característicos. Isento de mofo, parasitas, sujidades e qualquer substância 
contaminante.  
Embalagem: Sem aberturas, intacta. Em plástico transparente, atóxico, 
resistente. Deverá estar congelada, em pacotes de 1 a 2 Kg.  Seladas pela 
indústria, contendo identificação do produto, peso, marca do fabricante, 
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias 
do Ministério da Agricultura e da ANVISA. 
 

 
 
 
 
R$13,15 

 
 
 
 
125 

 
 
 
 
R$1.643,75 

 
 
 
 
 
Coxa com sobrecoxa 
de frango desossada 
congelada 

Característica Técnicas: Coxa com sobrecoxa de frango congelada, 
desossada, de primeira qualidade. Deve apresentar cor, aparência, textura e 
aroma característicos. Isento de mofo, parasitas, sujidades e qualquer 
substância contaminante.  
Embalagem: Sem aberturas, intacta. Em plástico transparente, atóxico, 
resistente. Deverá estar congelada, em pacotes de 1 a 2 Kg.  Seladas pela 
indústria, contendo identificação do produto, peso, marca do fabricante, 
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias 
do Ministério da Agricultura e da ANVISA. 
Prazo de Validade: Validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data 
de entrega na unidade requisitante.  
Entrega: Conforme solicitação da nutricionista. O produto deverá ser 
transportado em veículo fechado e refrigerado, ou em caixas de isopor bem 
fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a 
qualidade e conservação do produto. 

 
 
 
R$16,01 

 
 
 
150 

 
 
 
R$2.401,50 

 
 
 
 
Peito de frango 
congelado s/ osso e s/ 
pele. 

Característica Técnicas: Peito de frango sem osso, sem pele, congelado, de 
primeira qualidade. Deve apresentar cor, aparência, textura e aroma 
característicos. Isento de mofo, parasitas, sujidades e qualquer substância 
contaminante.  
Embalagem: Sem aberturas, intacta. Em plástico transparente, atóxico, 
resistente. Deverá estar congelada, em pacotes de 1 a 2 Kg.  Seladas pela 
indústria, contendo identificação do produto, peso, marca do fabricante, 
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias 
do Ministério da Agricultura e da ANVISA. 
Prazo de Validade: Validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data 
de entrega na unidade requisitante.  
Entrega: Conforme solicitação da nutricionista. O produto deverá ser 
transportado em veículo fechado e refrigerado, ou em caixas de isopor bem 
fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a 
qualidade e conservação do produto. 

 
 
 
R$16,99 
 
 

 
 
 
200 

 
 
 
R$3.398,00 



 
Carne moída 
congelada de bovino, 
c/ baixo teor de 
gordura, sendo o corte 
de coxão mole, 
patinho ou alcatra 

Característica Técnicas: Carne moída de primeira, com pouca gordura, 
isento de cartilagens e aponeuroses. Deve apresentar cor, aparência, 
textura e aroma característicos. Isento de mofo, parasitas, sujidades e 
qualquer substância contaminante.  
Embalagem: Sem aberturas, intacta. Em plástico transparente, atóxico, 
resistente. Deverá estar congelada, em pacotes de 1 Kg. Seladas pela 
indústria, contendo identificação do produto, peso, marca do fabricante, 
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias 
do Ministério da Agricultura e da ANVISA. Será exigido na rotulagem o tipo 
de corte utilizado. 
Prazo de Validade: Validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data 
de entrega na unidade requisitante.  
Entrega: Conforme solicitação da nutricionista. O produto deverá ser 
transportado em veículo fechado e refrigerado, ou em caixas de isopor bem 
fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a 
qualidade e conservação do produto. 

 
 
R$22,50 

 
 
300 

 
 
R$6.750,00 

 
 
Ovos de galinha 

Característica Técnicas: Ovo classe A, íntegro, sem manchas ou sujidades, 
tamanho médio. Deve apresentar casca lisa, pouco porosa, resistente e 
formato característico, sem perfurações ou rachaduras que comprometa o 
consumo humano.  
Embalagem: O produto deve estar acondicionado em caixa fechada 
contendo 12 Uni. intactas. Deve apresentar o selo de inspeção municipal, 
estadual ou federal e data de validade. 
Prazo de Validade: Validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de 
entrega na unidade requisitante.  
Data de Fabricação: Máximo de 05 dias. 
Entrega: Conforme solicitação da nutricionista. O produto deverá ser 
transportado em veículo fechado, em caixas de papelão bem fechadas em 
boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e 
conservação do produto 

 
 
R$7,85 

 
 
125 

 
 
R$981,25 

 
 
 
Arroz parboilizado 
amarelo tipo 1 

Características Técnicas: Grupo: Parboilizado – Classe: Longo Fino – Tipo I. 
O produto não deve apresentar grãos disformes, percentual de impurezas 
acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos).  
Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 Kg, em 
embalagens de polietileno transparente. Deve apresentar embalagem e 
rotulagem conforme legislação. 
Prazo de Validade: Mínimo de 30 meses. 
Entrega: Mensalmente conforme solicitação da nutricionista. O produto 
deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições higiênico-
sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto. 

 
 
 
R$17,86 

 
 
 
75 

 
 
 
R$1.339,50 

 
 
 
Feijão preto, tipo 1 

Características Técnicas: Feijão preto, tipo1, limpo. 
Embalagem: Deve estar intacta, acondicionado em sacos plásticos, bem 
vedados de 1 Kg. Reembalados em fardos de plástico reforçados. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e classificação. 
Rotulagem Nutricional Obrigatória.  
Prazo de Validade: Mínimo 30 dias. 
Entrega: Mensalmente conforme solicitação da nutricionista. O produto 
deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições higiênico-
sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto. 

 
 
R$6,68 
 

 
 
75 

 
 
R$501,00 

Valor Total R$19.361,00 

 
 
 
Ficam ratificados todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. 
 
Valor: R$ 19.361,00 (Dezenove Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais) 
 
BELA VISTA DO TOLDO, (SC) 23 DE SETEMBRO DE 2022. 
 
ALFREDO CEZAR DREHER 
PREFEITO MUNICIPAL 
 


