
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO 

CNPJ: 01.612.888/0001-86 

HOME PAGE: www.pmbvt.sc.gov.br 
E-MAIL: contratos@pmbvt.sc.gov.br 

 

 

Rua: Estanislau Schumann, 4873, centro 
Fone: (47) 3629 0066 - CEP 89.478-000 

Bela Vista do Toldo - SC 

 

TERMO ADITIVO Nº 035/2022 – PREF 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

036/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

BELA VISTA DO TOLDO E A EMPRESA JR 

&FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

NA FORMA ABAIXO: 

 

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o 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, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a 

empresa JR &FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.485.357/0001-21, com sede na AV. Getúlio 

Vargas, 865, Bairro: Cidade Nova, no município de Porto União, SC, CEP 89.400-000, 

neste ato representado pela Sr. Clemente Jackiw, brasileiro, empresário, portadora da 

Cédula de Identidade nº 3.997.405-3, inscrita no CPF sob o nº 551.418.119-72, 

residente e domiciliada na AV. Getúlio Vargas, 865, Bairro: Cidade Nova, no município 

de Porto União, SC, CEP 89.400-000 doravante denominado simplesmente, 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao contrato 

036/2022, firmado em 23/03/2022, que reger-se-á pela Lei nº 14.133/21 e pelas 

cláusulas e condições que abaixo seguem: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO E DA DESCRIÇÃO 

A CONTRATADA, como vencedora da Licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) 

nº 005/2022 efetuará o fornecimento a AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA 

MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. 

 Conforme consta no Termo de Referência em anexo, de acordo com as 

especificações contidas no Edital respectivo, o qual, juntamente com seus Anexos, 

descritivo técnico, proposta da empresa, que ficam fazendo parte integrante do 

presente instrumento. 

 

Produto 

 

Descrição 

 

Valor 

Unitário 

 

Quant. 

 

Valor Total 

 

 

 

Cebola de 

cabeça 

Características Técnicas: Branca, de 
primeira qualidade, classe média. Tipo 
especial de 5 a 7 cm de diâmetro 
transversal, deve apresentar características 
de qualidade bem formadas com coloração 
própria, superfície lisa, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, 
estar em perfeitas condições de 
conservação e maturação. Deve ser de 
tamanho médio, produto pequeno ou 
deteriorado não será aceito. 
Embalagem: O produto deve estar 
embalado em sacos plásticos resistentes e 
transparentes, pesado e etiquetado 
conforme a quantidade solicitada pela 
nutricionista, devendo apresentar boa 
higienização (sem poeira e sujidade). 
Entrega: Semanal, conforme solicitação da 

nutricionista. O produto deverá ser 

transportado em veículo fechado. 

 

 

 

R$3,65 

 

 

 

32 kg 

 

 

 

R$116,80 

 

 

 

 

Tomate  

Características Técnicas: Fresco de boa 
qualidade e firme, casca limpa e de grau 
médio de amadurecimento, sem 
machucados. Deve ser de tamanho médio 
ou grande, produtos pequenos ou 
deteriorados não serão aceitos. 
Embalagem: O produto deve estar 
embalado em sacos plásticos resistentes e 
transparentes, pesado e etiquetado 
conforme a quantidade solicitada pela 
nutricionista, devendo apresentar boa 
higienização (sem poeira e sujidade). 

 

 

 

 

 

R$6,70 

 

 

 

 

 

40kg 

 

 

 

 

 

R$268,00 
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Entrega: Semanal, conforme solicitação da 
nutricionista. O produto deverá ser 
transportado em veículo fechado. 
 

 

Repolho 

verde 

Características Técnicas: Repolho de 
primeira qualidade, limpo, sem folhas 
velhas.  Deve apresentar características de 
qualidade bem formadas com coloração 
própria, superfície lisa, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, 
estar em perfeitas condições de 
conservação e maturação. Produto 
deteriorado não será aceito.  
Embalagem: O produto deve estar 
embalado em sacos plásticos resistentes e 
transparentes, devendo apresentar boa 
higienização (sem poeira e sujidade). 
Entrega: Semanal, conforme solicitação da 

nutricionista. O produto deverá ser 

transportado em veículo fechado. 

 

R$2,55 

 

37un 

 

R$94,35 

 

 

 

 

Acelga 

Características Técnicas: Acelga em 
cabeça com folhas firmes, frescas, de cor 
vibrante de primeira qualidade, limpo, sem 
folhas velhas.  Deve apresentar 
características de qualidade bem formadas 
com coloração própria, superfície lisa, livre 
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e 
doenças, estar em perfeitas condições de 
conservação e maturação. Produto 
deteriorado não será aceito.  
Embalagem: O produto deve estar 
embalado em sacos plásticos resistentes e 
transparentes, devendo apresentar boa 
higienização (sem poeira e sujidade). 
Entrega: Semanal, conforme solicitação da 
nutricionista. O produto deverá ser 
transportado em veículo fechado.  

 

 

 

 

R$3,97 

 

 

 

20 

unidades 

 

 

 

 

R$79,40 

 
 
 
Cenoura 

Características Técnicas: Cenoura de 
primeira qualidade, classe média. Deve 
apresentar características bem formadas, 
casca limpa, lisa e de cor alaranjada vivo, 
sem pigmentação verde ou roxa na parte 
superior e sem brotos, superfície lisa, livre 
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e 
doenças, estar em perfeitas condições de 
conservação e maturação. Deve ser de 
tamanho médio ou grande, produtos 
pequenos ou deteriorados não serão 
aceitos. 
Embalagem: O produto deve estar 
acondicionado em sacos plásticos 
transparentes e incolores, pesado e 

 

 

R$3,69 

 

 

40 kg 

 

 

R$147,60 
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etiquetado, devendo apresentar boa 
higienização (sem poeira e sujidade). 
 

 

 

 

 

 

Abobrinha 

verde 

Características Técnicas: Abobrinha 
Verde, uniforme, tenra. Deve apresentar 
características bem formadas, cor uniforme 
e com brilho, firme e bem desenvolvida, 
casca limpa, superfície lisa, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, 
estar em perfeitas condições de 
conservação e maturação. Deve ser de 
tamanho médio, produtos deteriorados não 
serão aceitos. 
Embalagem: O produto deve estar 
acondicionado em sacos plásticos 
transparentes e incolores, pesado e 
etiquetado, devendo apresentar boa 
higienização (sem poeira e sujidade). 
Entrega: Semanal, conforme solicitação da 

nutricionista. O produto deverá ser 

transportado em veículo fechado. 

 

 

 

 

 

R$3,90 

 

 

 

 

 

32 kg 

 

 

 

 

 

R$124,80 

 

 

Beterraba 

Características Técnicas: Beterraba com 
raízes firmes, sem sintoma de murcha, cor 
vermelho intenso, de tamanho médio, sem 
rachaduras, sem sujidades, sem sinais de 
brotação. Produtos deteriorados não serão 
aceitos. 
Embalagem: O produto deve estar 
acondicionado em sacos plásticos 
transparentes e incolores, pesado e 
etiquetado, devendo apresentar boa 
higienização (sem poeira e sujidade). 
Entrega: Semanal, conforme solicitação da 

nutricionista. O produto deverá ser 

transportado em veículo fechado. 

 

 

 

R$4,35 

 

 

 

25 kg 

 

 

 

R$108,75 

 

 

 

 

Pepino 

Características Técnicas: Pepino fresco 
de cor verde escura, firme, tamanho médio 
e sem sujidades. Deve apresentar 
características bem formadas, cor uniforme 
e com brilho, superfície lisa, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, 
estar em perfeitas condições de 
conservação e maturação. Deve ser de 
tamanho médio, produtos deteriorados não 
serão aceitos. 
Embalagem: O produto deve estar 
acondicionado em sacos plásticos 
transparentes e incolores, pesado e 
etiquetado, devendo apresentar boa 
higienização (sem poeira e sujidade). 

 

 

 

 

R$4,14 

 

 

 

 

25 kg 

 

 

 

 

R$103,50 
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Entrega: Semanal, conforme solicitação da 

nutricionista. O produto deverá ser 

transportado em veículo fechado. 

 

 

 

 

 

 

Chuchu 

Características Técnicas: Chuchu, fresco 
de boa qualidade, casca limpa e lisa, de 
cor verde brilhante, sem machucados. 
Deve apresentar características bem 
formadas, cor uniforme e com brilho, firme 
e bem desenvolvido, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, 
estar em perfeitas condições de 
conservação e maturação, deve ser macio 
ao descascar e cozinhar. Produto com 
tamanho muito pequeno ou deteriorado 
não será aceito. 
Embalagem: O produto deve estar 
acondicionado em sacos plásticos 
transparentes e incolores, pesado e 
etiquetado, devendo apresentar boa 
higienização (sem poeira e sujidade). 
Entrega: Semanal, conforme solicitação da 

nutricionista. O produto deverá ser 

transportado em veículo fechado. 

 

 

 

 

 

 

R$4,14 

 

 

 

 

 

 

30 kg 

 

 

 

 

 

 

R$124,20 

 

 

 

 

 

 

 

Couve-flor 

Características Técnicas: Cabeças sem 
defeitos com aparência de buquê, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas. Deve 
apresentar características bem formadas, 
livre de danos mecânicos, fisiológicos, 
pragas e doenças, estar em perfeitas 
condições de conservação e maturação. 
Deve ser de tamanho médio ou grande, 
produtos pequenos ou deteriorados não 
serão aceitos. 
Embalagem: O produto deve estar 
acondicionado em sacos plásticos 
transparentes e incolores, pesado e 
etiquetado, devendo apresentar boa 
higienização (sem poeira e sujidade). 
Entrega: Semanal, conforme solicitação da 

nutricionista. O produto deverá ser 

transportado em veículo fechado. 

 

 

 

 

 

 

 

R$4,30 

 

 

 

 

 

 

 

75unidad

es 

 

 

 

 

 

 

 

R$322,50 

 

 

 

 

Mamão 

Formosa 

Características Técnicas: Mamão 
formosa de tamanho médio, ser livre de 
danos fisiológicos, pragas e doenças. Estar 
em perfeitas condições de conservação e 
maturidade, sua coloração deverá ser de 
verde para amarelo/alaranjado. Produto 
muito verde, muito maduro, danificado ou 
deteriorado não será aceito. 

 

 

 

 

R$7,71 

 

 

 

 

150 kg 

 

 

 

 

R$1.156,50 
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Embalagem: O produto deve estar 
acondicionado em caixas de papelão, 
pesado e etiquetado, devendo apresentar 
boa higienização (sem poeira e sujidade). 
Entrega: Semanal, conforme solicitação da 

nutricionista. O produto deverá ser 

transportado em veículo fechado.  

 

 

 

 

 

 

 

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 unidades 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$6,54 

 

 

 

 

 

 

 

75 dúzias 

 

 

 

 

 

 

 

R$490,50 

 
VALOR TOTAL R$3.136,90 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA  

O presente termo aditivo terá vigência a contar da data do dia 23 de setembro de 

2022 até o dia 31 de dezembro de 2022. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O termo Aditivo de que trata este instrumento é baseada no art. 124, inciso II da Lei 

n° 14.133/21. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
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Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo 

que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público 

em sítio eletrônico oficial conforme art. 91º Da Lei 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificados todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, 

não alteradas pelo presente termo Aditivo. 

 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente termo lavrado 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinarem as partes e as testemunhas abaixo. 

 

 

 

 

Bela Vista do Toldo, SC, 23 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

CNPJ 01.612.888/0001-86 

Alfredo Cezar Dreher 

CPF: 653.002.469 -72 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 
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______________________________________________ 

JR &FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  

CNPJ nº 40.485.357/0001-21 

Clemente Jackiw  

CPF 551.418.119-72 

Representante 

CONTRATADO 

 

 

 

 

___________________________ 

RAFAEL GADOTTI 

Assessor Jurídico 

OAB/SC 52.769 

Matricula n°2775 

 

Testemunhas: 

 

 

__________________________                   ______________________________ 

Maria Cristina Schiessl Gelinski                    Dayane Suchara Nunes 

CPF: 003.402.059-46           CPF: 066.037.149-90 

 

Termo Aditivo nº 035/2022 - Município de Bela Vista do Toldo – JR &FILHOS COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA CNPJ nº 40.485.357/0001-21 
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