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ESTADO DE SERGIPE

uutrcÍpro DE ARErA BRANcA
GABINETE DO PREFEITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 31l2018

Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento, que entre si
fazem o uulrcÍpro DE AREIA BRANCA, Estado de
Sergipe, e DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA
EIRELI, decorrente do Pregão Presencial no 02/2078,

O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo do objeto contratual em aproximadamente
77,55o/o (dezessete vírgula cinquenta e cinco por cento), conforme justificativa apresentada,
previsão legal do Art. 65, I, "b" da Lei no 8.666/93, bem como no quanto disposto no referido
Contrato nO 31/2018, em sua CLAUSULA DECIPIA TERCEIRA - DAS ALTERAçOES CONTRATUAIS.

clÁusute rr - oas cúusutls ertrmoas:
A cláusula terceira passará a viger com a seguinte redação:

*CLÂIISIILÁ TERCEIRÀ - r)ô PRF.:Ô F DÂS .:ôNDTCÕFS DF PÂGÀMEN ÍÍ\ I^rt çE ih.i<^ ÍÍÍ

PREAMBULO

1, DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES

o tlulrcÍpro DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o no 13.100.995/0001-04, localizado
à Praça Joviníano Freire de Oliveira, s/no, Centro, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Gestor, o Sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro,
advogado, poftador do RG no 3.271.129-A SSP/SE e do CPF no 036.219.265-00, residente e
domiciliado em Areia Branca/SE, do outro lado, a empresa DIANJU DISTRIBUIDORA
ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPI sob o no 07.226.20610001-83, estabelecida na Rua lulieta
Pereira Alves, no 399, Industrial, Aracaju/SE, doravantê denominada CONTRATADA, nêste ato,
representado por seu titular, o Sr. FERNANDO GONZAGA DA COSTA, portador do R.G. no 759.811
SSP/SE e do CPF no 343.956.365-00, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que
consta no processo licitatório pregão presencial no O2l2O,-8, com fundamento no artigo 24,
inciso IV, c/c com o arl.26, parágraÍo único, todos da Lei no 9.666/L993 e, também, pelas cláusulas
e condições segu intes:

cr-ÁusuLar-ooosrero

Ii

da Lei no 8.666/93)

Os gêneros alimentícios serão fornecidos nos preços e quantÍdades constantes na planilha a seguir,
perfazendo o prêsente termo um valor total de R$ 192.812,40 (cento e noventa e dois mil,
oitocentos e doze reãis e uarenta centavos

li

V. TOTAL
INiCIAL

( R$)

QTD.
ADITADA

PERCENT.
(o/o)

V. TOTAL
FINAL
(R$ )

U NID, MARCA QTD. UN]T.
(R$)

ITEM PRODUTO

13.4 r 0,0 01, B0 t0.77a,oo 1.490 25,OOo/o

AÇUCAR CRISTAL
(EMB. com 01 KG)
- Obtido de cana
de açúcar, com
aspecto, cor,
cheiro próprio,
sabor doce, sem
umidade, sem
fermentaÇão,

KG Pinheiro2 5.960
I
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uunlcÍpto DE ARErA BRANcA
GABINETE DO PREFEITO

isento de
sujidadês,
pa ras itas,
materiais terrosos
e detritos animais
ou vegetais.
Embalado em
sacos plásticos
íntegros
hermeticamente
fechados contendo
01 kg,
acondicionados em
fardos lacrados. A
embalagem deverá
conter
externamente os
dados de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote,
data de validade e
quantidade do
produto. O prczo
de validade no
recebimento deve
ser
correspondente a,
no mínimo, 1/3 do
erazo total de
validade. Entregar
em fardo de
polietileno
tra nsparente
reforçado, bem
fechado, com peso

Ii

li

rí uido de 30 K

5 3.009,60 360KG Du Canlpo 3.762,OO

ARROZ
BENEFIC]ADO
TIPO 1 (EMB. com
1000G) - Cor
branco, longo,
fino, sem
suj idades,
parasitas, larvas,
bolores. Deverá
ser apresentado
em embalagem de
01 kg em sacos
plásticos
transparentes e
atóxicos, limpos,

I
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uunrcÍpro DE AREIA BRANcA
GABINETE DO PREFEITO

não violados e
resistentes.
Deverá constar na
embalagem de
forma legível os
dados do
fabricante, data de
fabricação e o
prazo de validade
de tZ meses.
Entregar em fa rdo
de polietileno
transparente
reforçado, bem
fechado, com peso
tí uido de 30 K

rr

6 KG Tio Loro 5.520 1,2.144,00 1.380 25,000/o 15 . 180,0 0

pi

ARROZ
PARBOLIZADO
TIPO I (EMB. com
01KG) - Subgrupo
parbolizado, Tipo
1, Classe longo
fino, constituídos
de grãos inteiros,
com teor de
umidade máxima
l5o/o, isento de
sujidades e
materiais
estranhos. Deverá
ser a presentado
em embalagem de
01 kg em sacos
plásticos
transparentes e
atóxicos, limpos,
não violados ê
resistentes. A
embalagem deverá
conter
externamente os
dados de
identificação e
procedência,
informação
nutricional,
número do lote,
data de validade e
quantidade do
produto. Deverá
apresentar pfazo
de validade
mínimo de 12
meses a a rtir da

i
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data de
empacotamento.
Entregar em fardo
de polietileno
transparente
reforçado, bem
fechado, com peso
tí u ido de 30 K

}r

}r

PCT Fabise 6.960 2,40

?

16.704,00 25,OOo/o 20.880,00

0

BISCOITO DOCE
TIPO MARIA (EMB.
com 400G) - O
produto deverá
conter na sua
composição:
farinha de trigo
enriquecida com
ferro e ácido
fólico, açúcar,
gordura vegetal
hidrogenada,
amido de milhô,
açúcar invertido,
sal refinado, soro
de leite em pó,
estabilizante
lecitina de soja e
aromatizante. O
produto contém
qlúten. Deverá ser
acondicionado em
saco plástico
transparente
fechado
hermeticamente.
Deverá constar
impresso na
embalagem, de
forma legível, a
composição, os
dados do
fâbricante, data de
fabricação e o
prazo de validade
no recebimento
correspondente a,
no mínimo, 06
meses a partir da
data de fa bricação.
Entregar em caixa
de papelão,
fechadas com fita
adesiva, com 20
pacotes de 400q.

9

BISCOITO TIPO PCT 0 00 o/o13 F abise 320 47 79C 40 790 0

I

I

I

I

I I

I

I

t.7 40

S



@;ra
ESTADO DE SERGIPE

uutrcÍpro DE AREra BRANcA
GABINETE DO PREFEITO

Ii

ROSQUIN HA
SABOR LEITE
(EMB. com 400G)
- O prod uto
deverá ser a base
de: farinha de
trigo. açúcar,
gordura vegetal
hidrogenada,
lecitina de soja,
amido de milho,
açúcar invertido,
leite integral, sal.
Serão rejeitados
biscoitos mal
cozidos,
queimados e de
ca ra cte ríst ica s
organolépticas
anormais. Devêrá
constar impresso
na embalagem, de
forma legÍvel, a
composição, os
dados do
fabricante, data de
fabricação e o
prazo de validade
no recebimento
correspondente a,
no mínimo, 06
meses a partir da
data de fabricação.
Entregar em caixa
de papelão,
fechadas com fita
adesiva, com 10

acotes de 400

li

27 1 . 30 5,60 6B 1 .63 2,0 0

COLORIFICO EM
pó (EMB. com
100G) - Deve ser
constituído pela
mistu ra de fubá ou
farinha de
mandioca, com
urucum em pó ou
extrato oleoso de
urucum adicionado
ou não de sal e

óleo vegêtal.
Deverá ser
acondicionado em
saco de polietileno
transparente,

KG l\la iatá 272

I

I
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uunrcÍpro DE ARErA BRANcA
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hermeticamente
fechado na
horizontal e na
vertical com peso
líquido de 1009.
Dêve constar no
rótulo ou impresso
na embalagem os
dados do
fabrÍcante, data de
fabricação, e com
prazo de validade
no recebimento
correspondente a
no mínimo 06
meses a partir da
data de fabricação.
Entregar em
caixas de papelão
ondulado com
peso líquido
máximo de 01 a

10 Kg ou fardo de
polietileno
reforçado e bem
fechado com peso
líquido e 01 a10

}i

3

0,00% 1.5 62,00KG Maratá 220 7 ,1-0 1. 56 2,00 022

COÍVIINHO EM PO
(EMB. com 100G).
Deve seT
constituído pela
mistu ra de fubá de
milho, sal,
cominho, pimenta
do reino e corante
de caramelo,
Deverá ser
acondicionado em
saco de polietileno
transpa rente,
hermeticamente
fechado na
horizontal e na
vertical com peso
líquido de 1009.
Deverá constar no
rótulo ou impresso
na embalagem os
dados do
fabricante, data de
fabricação, e com
prazo de validade
no recebimento

Ii
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uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO PREFEITO

correspondente a
no mínimo 06
meses a partir da
data de fa bricação.
Entregar em
caixas de papelão
ondulado corn
peso líq uido
máximo de 01 a
10 Kg ou fardo de
polietileno
reforçado e bem
fechado com peso
líquido e 01 a10
K

I

}r
25 CX Quero 56 44,04

I

3.080,00

EXTRATO DE
TOt4ATE (CAIXA
coI4 24
UNIDADES DE
320G) - Produto
concentrado
resultante de
processo
tecnológ ico,
preparado com
frutos maduros,
selecionados, sem
pele, sem
sementes, isênto
de sujidades e
fermentações.
Deverá apresentar
na composição:
polpa de tomate
(96 a 98o/o ), Sal
refinado, cebola,
alho e outros
condimentos
naturais. É

tolerada a adição
de até lok de
açúcar. O produto
deve estar isento
de fermentações e
não indicar
processamento
defeituoso. Deverá
estar
acondicionado em
embalagem tipo
Tetrapak. fechada
hermeticamente,
com peso líquido
de 320 . Deverá

2.464,00 t4 25,)Qo/o

I
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO

i

li

constar no rótu lo
ou impresso na
embalagem os
dados do
fabricante, data de
fabricação, e prazo
de validade no
recebimento
correspondente a
no mínimo 12
meses a partir da
data de fabricação.
Entregar em caixa
de papelão
ondulada contendo
24 embalagens
tetra pak com
3209, fechada com
fita adesiva

la stif ca d a

Ii

28 CX Mâratá 1. 7 28,00 0,00 o/o0

E

ri

t.728,O0

Í\

FARINHA LACTEA
ENRIQUECIDA
COM VITAMINAS
(cArxA cotY L2
UNIDADES DE
200G) - Deverá
ser a presentado
em embalagem
plástica não
transparente,
hermeticamente
fechada, livre de
impurezas, com
peso líquido de
200 gramas.
Deverá constar no
rótulo ou impresso
na embalagem as
informações
nutricionais, os
dados do
fabricante, data de
fabricação e prazo
de validade, o qual
deverá ser no
recebimento
correspondente a

no mínimo 06
meses a partir da
data de fabricação.
Entregar em caixa
de papelão
ond u lada,
contendo 12

I

36,0048

I
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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO PREFEITO

unidades com
2009, fechada com
fita adesiva

lastiflcada.

25,000/o 21 .080,0 0KG 5.440
Nosso
Feijão 3, 10 16.864,00 1.36029

FEIJAO TIPO
CARIOQUINHA
TIPO I (EMB. com
01KG). Alimento
obtido de grãos
sadios de feijão de
cores, carioquinha,
tipo 1 e
classificado
conforme os
padrões do
N'linistério da
Agricultura.
Deverá ser
acondicionado em
saco plástico de
polietileno
transparente,
fechado
hermeticamente,
com peso líq uido
de 01K9. Deverá
constar na
embalagem, de
forma legível, os
dados do
fabricante, a data
do
empacotamento e
o prazo de
validade, o q ual
deverá ser no
recebimento
correspondente a,
no mínimo, 1/3 do
total do prazo de
validade. Entregar
em fardo de
polietileno
transparente
reforçado, bem
fechado, com peso
líquido de 30 Kq.

880 6,95 6.116,00 0 0,00 o/o 6. 1 16,0 0

FIGADO BOVINO
DE 1A QUALIDADE
CONGELADO,
(EMB. com 05-
10KG) - Deverá
ser apresentado
conqelado,

KG Friboi30

!i
I
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ESTADO DE SERGIPE
uuxrcÍpro DE AREIA BRANcA

GABINETE DO PREFEITO

embalada a vácuo
em filme de
polietilêno de alta
densidade com
peso de 5- 10K9,
constando o SIF
ou SIE, sem pele,
com coT
característica do
produto e isento
de aditivos e
substâncias
estranhas ao
produto, que
sejam impróprias
ao consumo e que
alterem suas
caractêrístlcas
naturais (físicas,
químicas e

organolépticas).
Deverá constar
data de fa bricação,
prazo de validade,
no do registro do
órgão fiscalizador,
no do lote, data de
validade de no
mínimo 05 meses
a contar da data
de entrega do
produto. O
produto deverá ser
transportado em
veículos
isotérmicos ou em
caixas de isopor,
de acordo com as
normas técnicas
da ANVISA.

}r

34 49.404,OO 690 25,QOo/o 61.755,00La
Serenissima

2.7 60

LEITE EIVI PO

INTEGRAL
INSTANTANEO
(EMB. com 200G)
- O prod uto
deverá apresentar
cor bra nca
amarelada, sabor
e odor agradável,
não rançoso, sem
glúten, sem
substâncias
estranhas macro e
microscopicâmente

KG

/

I

I

t7 ,90
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uunrcÍpro DE ARErA BRAÍ{cA

GABINETE DO PREFEITO

4

visíveis, composto
com teor de
gordura maior ou
igual a 26o/o,
vitaminas A, D,
Cálcio, Ferro,
Proteína, Sódio e
Carboidratos; e os
ingredientes: leite
integral e
emulsificante
lecitina de soja.
Deve ainda
constar impresso
no rótulo, de
forma legível, os
dados do
fabricante, data de
fabricação, com
validadê no
recebimento
correspondente a,
no mínimo 1/3 do
prazo total de
validade. O
produto deverá ser
embalado em saco
poliéster
metalizado atóxico
resistente
hermeticamente
vedado (Tipo
Sachê) com peso
líquido de 2009.
Entregar em caixa
de papelão, com
abas superiores e
inferiores lacradas
com fita adesiva
plastiflcada,
contendo de 10 a

30 Kq. (ampla
a rtici o

LEITE EIY

INTEGRAL
INSTANTANEO
(EMB. com 200G)

O produto
deverá apresentar
cor branca
amarelada, sabor
e odor agradável,
não rançoso, sem

1,7 ,90 25,000/o35

lúten sem

KG
La

Serenissima
76.468,O0 230 2 0.5I5,00

.l
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO

Ii

su bstân cias
estranhas macro e
microscopica mente
visíveis, composto
com teor de
gordura maior ou
igual a 260/o,
vitaminas A, D,
Cálcio, Ferro,
Proteína, Sódio e
Carboidratos; e os
ingredientes: leite
integral e
em u lsiflcante
lecitina de soja.
Deve ainda
constar impresso
no rótulo, de
forma legível, os
dados do
fabricante, data de
fabricação, com
validade no
recebimento
correspondente a,
no mínimo 1/3 do
prazo total de
validade. O
produto deverá ser
embalado em saco
poliéster
metalizado atóxico
resistente
hermeticamente
vedado (Tipo
Sachê) com peso
líquido de 2009.
Entregar em caixa
de papelão, com
abas superiores e
inferiores lacradas
com fita adesiva
plastificada,
contendo de 10 a

30 Kg. (cota de
até 25o/o, nos
termos da Lc
t23/06, art.48,
inc. IiI

4.448,OO 01 3 9,00 0,0 00/o 4.444,OO

MISTURA A BASE
DE AMIDO DE
MILHO Pl
PREPARO DE
N4INGAU, SABOR

CX47 Cremosinha 32

@1,i5
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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO PREFEITO

TRADICIONAL,
FONTE DE
VITAMINAS E

MINEREAIS
(cArxA coM 48
UNIDADES DE
200G) - Alimento
enriquecido a base
de milho, amido,
açúcar,
maltodextrina,
vitaminas (A, 81,
83, 86, BT2, C E

Acido Fólico ),
minerais (ferro e
zinco), agênte de
firmeza fosfato
tricálcico,
a romatiza nte ê
corante urucum,
Não contém
glúten. O produto
deverá ser
acondicionado em
caixa papelão de
2009 integra.
Deve constar na
embalagem, de
forma leqível, a

composição, os
dados do
fabricante, data de
fabricação e prazo
de validade. O
produto deverá
apresentar no
recebimento
validade mínima
de 01 ano.
Entregar em caixa
de papelão,
fechadas com fita
adesiva, com 48
cartuchos de
zo

25,O00/o 7 .a76,00CX Primor 88 6.300,807L 6042

OLEO DE SOJA
REFINADO TIPO I,
FLUIDO, PURO
(cArxA coM 20
EMB. DE 900 ML) -
E ô Oleo
comestível obtido
através de
processos de

I

I

I

tl
I
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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO PREFEITO

extração e refino,
isento de mistu ras
de outros óleos ou
outras matérias
estranhas ao
produto. Deverá
estar
acondicionado em
garrafa plástica
própria para óleos
vegetais
alimentares. Deve
constar na
embalagem, de
forma legível, a

composição, os
dados do
fabricante, data de
fabricação e prazo
de validade no
recebimento
correspondente ô,
no mínimo, 1/3 do
prazo total de
validade. Entregar
em caixa de
papelão, fechadas
com fita adesiva,
com 20
embalagens de
900m1.

]

0 0,000/o 8.928,00Pescador 72 724,OO

SARDINHA AO
MOLHO DE
TOMATE EIY LATA
(CAIXA com 50
LATAS DE 13sg) -
Preparada com
pescado fresco,
limpo, eviscerado,
cozido. Imersa em
óleo comestível.
Acondicionada em
lata resistente,
vedada
hermeticamente e
limpa, com peso
líquido de 1359. A
embalagem deverá
conter
externamente os
dados de
identificação e
procedência,
informaÇão

CX45

X

8.928,00
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MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO

n utricional,
número do lote,
quantidade do
produto e prazo de
validade no
recebimento
correspondente a,
no mínimo, U3 do
prazo total de
validade.

cúusulA ru - pas prsposrcóEs FrNArs
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas implícita ou explicitamente por
este termo.

E assim, por estarem justos e de acordo, assinam o presente Termo em duas vias de igual teor e
para um mesmo fim legal, na presença das testemunhas arroiadas abaixo.

Areia Branca/SE,03 de outubro de 2018.

4,lq5&d,,úiÁr-^"[1ltTâfu ,.fu,
Contratante

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Munic

DIANJU OI RIBUIDORA TACADISTA EIRELI
Contratada

FERNANDO GONZAGA DA COSTA
Representante Legal
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