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Termos Aditivos

2º TERMO ADITVO DE CONTRATO Nº 037/2021
O MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, ESTADO DA BAHIA através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOFILÂNDIA,
Pessoa Jurídica de direto público inscrita no CNPJ 12.404.015/0001-02, com sede na praça Lomanto Junior, s/n, Centro,
Teofilândia-Ba, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. Felicia Maria Macedo Araujo, Portador do
CPF nº 812.490.985-72 e RG nº 76738434 SSP/BA e por seu Prefeito Municipal, Sr. Higo Moura Medeiros, brasileiro,
residente à Tv. 02 José Clemente nº 10, Bairro Centro, Teofilândia - Ba, RG nº 095001023-85, e CPF nº 005.390.835-00
doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa JE COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ nº
08.178.970/0001-93, com endereço Rua Antônio Serapião, nº 9980, centro – Teofilândia – BA – CEP 48.770.000, neste ato
representado pelo seu sócio o sr. Adailton de Jesus Mota, portador do RG nº 1347691120 e CPF 026.523.715.76 doravante
denominada CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DE PRAZO, conforme disposições constantes da
clausula 5º, do contrato nº 037/2021, oriundo do processo de licitação DISPENSA sob nº 013/2021, e do Art. 57 e 65
constante da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e parágrafo único da clausula 2ª
do contrato, e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO é a prorrogação na vigência do contrato por mais um mês, alterando-a
de 15/04/2021 para 15/05/2021 e o acréscimo de 24,91% totalizando o valor de R$ 8.050,90 devido o acréscimo de itens
no lote 001.
II – O presente TERMO ADITIVO se faz necessário para garantir o fornecimento de gêneros alimentícios ao
hospital os quais são utilizados no feitio das refeições ofertadas aos pacientes internados, seus acompanhantes e os
servidores que trabalham em escala de plantão, aja visto a existência de saldo, conforme previsão constante no parágrafo
primeiro da clausula segunda do contrato e no artigo 57 da lei 8.666/93, conforme itens a anexo a esse aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original firmado em 07/01/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Teofilândia - Bahia,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 02 vias de iguais, teor e forma.
Teofilândia - Bahia, 12 de Abril de 2021
HIGO MOURA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA – CONTRATANTE
FELICIA MARIA MACEDO ARAUJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS - CONTRATANTE
JE COMERCIO LTDA
ADAILTON DE JESUS MOTA – SOCIO - CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
01 - __________________________________________________________________
Nome:
CPF nº:
02 - __________________________________________________________________
Nome:
CPF nº:
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ANEXO
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ESPECIFICAÇÃO
QUANT
ADOÇANTE, líquido dietético (ingredientes: edulcorante, glicosídeos
de esteviol , conservadores: bonzoato de sódio e metilparabeno e
10
acidulante ac) embalagem mínima 60 ML, com bico dosador.
Referência para qualidade do produto validade/ lote.
ACHOCOLATADO EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO: contendo
açúcar, cacau em pó, matodextrina minerais, vitaminas, aromatizantes
e emulsificante lecitina de soja, não contém glúten, sem edição de leite
. Não deverá apresentar problemas com homogeneidade, diluição
inadequada, excesso de açúcar, presença de impurezas, formação de
grumos, cheiro forte e intenso, coloração inadequada. Embalagem
20
plástica, com dados de identificação do produto, informações
nutricionais, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagem mínima de 200g
AÇÚCAR CRISTAL DE 1ª: sacarose obtida da cana de açúcar, livre de
fermentação, tipo granulado, com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor
doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos
animais ou vegetais, acondicionado em embalagem primária saco
plástico atóxico transparente, com respectiva informação nutricional,
100
data de fabricação/validade. Embalagem secundaria plástico
resistente. Prazo de validade mínimo: 04 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto: embalagem de 01
kg.
ARROZ INTEGRAL – características técnicas: classe: longo, fino, tipo
I integral. produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas,
preparação final dietética Embalagem: deve estar intacta,
10
acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente,
atóxico. Prazo de validade mínimo 03 meses a contar a partir da data
de entrega
ARROZ TIPO 1, BRANCO, subgrupo polido, classe longo fino, 100%
natural, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidade e materiais
estranhos, acondicionado em embalagem primária de saco plástico
atóxico transparente com respectiva informação nutricional, data de
50
fabricação/validade. Embalagem secundária: plástico resistente. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento do
produto. Apresentação do produto: Embalagem de 01 kg.
ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO PARBOILIZADO, classe longo fino,
100% natural, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidade e
materiais estranhos, acondicionado em embalagem primária de saco
plástico atóxico transparente com respectiva informação nutricional,
50
data de fabricação/validade/lote. Embalagem secundária: plástico
resistente. Prazo de validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto: Embalagem de 01
kg.
AVEIA EM FLOCOS INGREDIENTES: aveia em flocos, alérgica: pode
conter soja, trigo, cevada, centeio e glúten Embalagem primaria caixa
50
tipo papelão e secundaria plástica, informações nutricionais, peso
mínimo 200 gr prazo de validade.
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, com acidez máxima de 0,5% (em
ácido oleico) - para temperar alimentos; embalagem com no mínimo
10
200 ml. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega.
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CAFÉ TORRADO E MOIDO. Produto de 1º qualidade, com 100% de
pureza, Não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento
insatisfatório e sabor não característico. Embalagem aluminizada, com
selo de pureza emitido pela Associação Brasileira da Indústria do Café
– ABIC, contendo as seguintes informações: dados de identificação do
produto, informações nutricionais, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da
Anvisa/MS. Prazo de validade mínimo: 03 meses à partir da data de
entrega. Apresentação do produto: embalagem de 250g..
CERAL À BASE DE ARROZ para alimentação infantil fonte de
vitaminas incluindo A e C e ferro. Ingredientes farinha de arroz, açúcar,
amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico,
fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina,
vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6,
ácido fólico, vitamina D) Probiótico aromatizante vanilina. Contém
glúten. Contém traços de leite, data de validade /lote Embalagem
mínima de 200g
CERAL À BASE DE MILHO para alimentação infantil fonte de
vitaminas incluindo A e C e ferro. Ingredientes farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de
sódio dibásico, carbonato de cálcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco),
vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina
a, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D). Contém glúten.
Contém traços de leite, data de validade /lote . Embalagem mínima de
200g
COCO RALADO COMPOSIÇÃO MINIMA: produto alimentício
desidratado
COMPOSTO LÁCTEO: Composto lácteo com óleo vegetal,
enriquecido com vitaminas A e D. Ingredientes: leite integral,
maltodextrina, óleo de soja, açúcar, carbonato de cálcio, vitaminas A e
D, pirofosfato de ferro, emulsificante lecitina de soja. Apresentando os
seguintes valores por porção para 200 ml de leite pronto: mínimo de
125 calorias, máximo de 16 de carboidratos, máximo de 6,6g de
proteínas, máximo de 400 mg de cálcio. Acondicionado em recipiente
hermético de sacos aluminizados contendo informação nutricional, data
de fabricação/ validade/ lote. Deverá ser inspecionado pelo SIF ou SIE.
Prazo de validade mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento
do produto. embalagem 200 gr
CREME DE LEITE ESTERILIZADO, homogeneizado, apresentado
teor de gordura máxima de 20%. Em embalagem de caixa de papelão
cartonada, tipo longa vida, contendo dados do fabricante e tabela de
informação nutricional. Data de fabricação e Prazo de validade mínimo:
03 meses á partir da data do recebimento do produto Apresentação do
produto: Unidades de 200 a 300g.
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA- grupo seca, subgrupo fina, tipo
1, isenta de material terroso, detritos de animais e vegetais, devendo
obedecer à legislação vigente, embalada em pacote plástico atóxico,
transparente, termos soldado, resistente de 1kg. Prazo mínimo de
validade de 4 meses. Embalagem plástica c/1 kg
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO. Enriquecida com ferro e
ácido fólico. Deve ser fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos.
Deverá estar em perfeito estado de conservação. Não poderá estar
úmida ou fermentada, nem apresentar resíduos, impurezas,
rendimento insatisfatório. Embalagem: atóxica, deve
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FARINHA DE TRIGO TIPO 1 SEM FERMENTO: Enriquecida com ferro
e ácido fólico. Deve ser fabricada a partir de grãos de trigo sãos e
limpos. Deverá estar em
FARINHA LÁCTEA. Enriquecida com vitaminas, de preparo
instantâneo. Embalagem contendo as seguintes informações: dados
de identificação do produto, informações nutricionais, marca do
fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da Anvisa/MS. Apresentar SIF ou SIE Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: lata ou sachê mínima de 380 g.
FLOCOS DE MILHO: tipo flocão: farinha de milho flocada sem sal,
fonte de fibra, da validade / lote embalagem mínima de 500 g.
FUBA DE MILHO, produto de aspecto fino, amarelo, fubá de milho
enriquecida com ferro e acido fólico , 100% natural , livre de umidade e
sujidade, com identificação do fabricante, prazo de validade e peso
liquido na embalagem 500G e validade mínima de 03 meses.
GOIABADA, com consistência para corte. Embalagem com 300 g, com
dados de identificação do produto, informações nutricionais, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da Anvisa/MS.
LEITE CONDENSADO - produzido com leite integral, açúcar e lactose,
acondicionado em embalagem de 395 g, que deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data fabricação de validade /lote. Prazo de
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto
LEITE DE COCO: NATURAL, concentrado, pasteurizado,
homogeneizado, acondicionado em embalagem primária tipo Pet ou de
vidro, com respectiva informação nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03 meses á partir
da data do recebimento do produto. Unidades de 500 ml.
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO: Composição mínima de
ingredientes: leite em pó integral, vitaminas: A D E, minerais, cálcio,
ferro, (pirofosfato férrico) zinco. ,embalagem intacta, bem vedada, livre
de parasitas e substâncias nocivas. Embalagem lata ou sache mínima
800 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, informaçõs nutricionais, e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
LEITE EM PÓ MODIFICADO FORMULA INFANTIL, LACTENTES 6 A
12 MESES, EMBALAGEM MINIMA 400g de seguimento, favorecendo
as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação
complementar. Carboidratos: 100% lactose. Composição: Lactose,
leite desnatado, concentrado protéico de soro do leite, oleína de palma,
óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de milho, sais minerais (citrato
de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de
otássio), lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E,
pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina
D, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina B12), óleo de
peixe, cultura de lactobacillus e bifidus. Não contem glúten. Data de
validade/lote.
LEITE EM PÓ MODIFICADO FORMULA INFANTIL, LACTENTES
MENORES DE 6 MESES, EMBALAGEM MINIMA 400g,
COMPOSIÇÃO MINIMA :Ingredientes: Lactose, concentrado protéico
de soro de leite*, oleina de palma, leite desnatado, óleo de canola, óleo
de palmiste, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, cloreto de
potássio, cloreto de magnésio, citrato de sódio, sulfato ferroso, sulfato
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de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio, sulfato de manganês,
selenato de sódio), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E,
pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina
D, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina), óleo de peixe**,
lecitina de soja, ácido graxo araquidônico, L-arginina, L-carnitina,
nucleotídeos, taurina bitartarato de colina, inositol, L-histidina. Data de
validade/lote Não Contém Glúten.
LEITE EM PÓ, DESNATADO. INSTANTÂNEO. Ingredientes: Leite em
pó desnatado e emulsificante lacitina de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagem: lata de no mínimo 300g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, capacidade, e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. O
produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.
LEITE EM PÓ: DESNATADO tipo integral. Ingredientes leite
desnatado, vitaminas: A e B e emulsificante, lecitina de soja.
Acondicionado em recipiente hermético de sacos aluminizados
contendo informação nutricional, data de fabricação/ validade/ lote.
Deverá ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo de validade mínimo:
03 meses á partir da data do recebimento do produto. Apresentação do
produto: embalagem de 200g.
LEITE EM PÓ: tipo integral. Apresentando por porção de 26g (02
colheres de sopa): mínimo de 120 calorias, máximo de 10g de
carboidratos, máximo de 7g de proteínas e de gorduras totais, máximo
de 125mg de sódio, mínimo 210mg de cálcio. Acondicionado em
recipiente hermético de sacos aluminizados contendo informação
nutricional, data de fabricação/ validade/ lote. Deverá ser inspecionado
pelo SIF ou SIE. Prazo de validade mínimo: 03 meses á partir da data
do recebimento do produto. Apresentação do produto: embalagem de
200g..
LEITE SEM LACTOSE: Leite em pó integral zero lactose,
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LEITE UHT INTEGRAL (1LT), estabilizantes: citrato de sódio , trifosfato
de sódio , monofosfató de sódico e difosfato , máximo de 3% de
gordura. Embalagem tetrapak esterilizada e hermeticamente fechada,
livre de parasitas e de qualquer substância nociva, contendo 1 litro.
Emabalagem com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, SIF OU SIE , de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. Validade mínima: 03 meses.
MANTEIGA COM SAL DE PRMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM
200G) INGREDIENTES: creme de leite pausterizado , sal fermento
lacto e corante natural de urucum , naocontem gluten embalagens
retangulares com dados de identificação, data de fabricação e validade,
lote, registro do Ministério da Agricultura SIF ou SIE. Validade de, no
mínimo, 4 meses.
MARGARINA VEGETAL COM SAL, apresentando teor de lipídios
máximo de 65%. Apresentando os valores por porção de 10g: máximo
de 1,2g de gorduras trans e 6,0g de gorduras totais Produto com
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em embalagem
primária de pote plástico, com respectiva informação nutricional, data
de fabricação/validade/lote. Embalagem secundária: caixa de papel
resistente. Prazo de validade mínimo carimbo de inspeção estadual ou
federal. : 02 meses á partir da data do recebimento do produto.
Embalagem de 250g.
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MILHO DE MUNGUNZÁ, grãos de milho amarelo, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço,
isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante..
MILHO DE PIPOCA TIPO 1. Embalagem de 500g, embalados em
plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo
ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem
primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso
líquido, prazo de validade, lote.
MISTURA PARA BOLO. Composição mínima de Ingredientes: açúcar,
farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, amido, gordura
vegetal, sal, fermento químico, bicarbonato de sódio, pirosfofato, acido
de cálcio, fosfato monocalcico e fosfato acido de alumínio e sódio,
emulsificante, aromatizantes. contem glutem. Acondicionados em
embalagens tipo sachet, contendo informação nutricional do produto.
Prazo de validade mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento
do produto. Apresentação do produto: embalagem minima de 450g.
Sabores: coco e baunilha.
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL: composição óleo de soja 100%
natural. Produto refinado e de acordo com os padrões legais e estar
isento de ranço, odores estranhos ou qualquer substância nociva.
Acondicionado em embalagem primária PET (900ml) com respectiva
informação nutricional, data de validade/lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento do produto.
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA ADICIONADA DE CARNE
BRANCA: produto isento de gorduras trans, sem adição de corante ou
caramelo, acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico
transparente, com respectiva informação nutricional, validade/lote.
Embalagem secundária de plástico resistente. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento do produto.
Embalagem de 400 a 500g.
QUEIJO RALADO, tipo parmesão. Composição mínima: queijo
parmesão, conservante, acido sorbico, em embalagem plástica de 50g,
contendo identificação do fabricante, data de fabricação e validade e
autorização do Ministério da Agricultura/SIF/SIE/DIPOA.
SAL MOIDO refinado, iodado, 1ª qualidade, não deve apresentar
sujidades, misturas inadequada ao produto. Embalagem: deve estar
intacta, acondicionado em pacotes de polietileno transparente,
termossoldada, atóxica, com capacidade de 1 kg. Validade minima 6
meses
VINAGRE DE ÁLCOOL - Fermentado de ácido acético - Embalagem
de 500 ml, devidamente identificada com o nome do produto, data
validade /lote , composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
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