
TERMO DE ADITAMENTO  Nº 01/2017 DO CONTRATO N° 47/2017, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA E L.S CONGELADOS 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME. 
 
 
 
Através do presente instrumento de contrato, de um lado a de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA, CNPJ nº 45.094.232/0001-94, situada na Praça Padre 
João Nolte, nº 22, centro, neste ato representado por seu Prefeito, o Senhor .  AUGUSTO 
DONIZETTI FAJAN, brasileiro, convivente, residente e domiciliado à Rua Jaci, nº 10, 
Centro, cidade de Nova Aliança, comarca de Potirendaba, Estado de São Paulo, portador do 
RG nº 12.404.416-5 e do CPF 018.897.568-30, doravante denominada CONTRATANTE, e 
de outro lado a empresa L.S.Congelados Industria e Comércio Ltda-Me, CNPJ: 
07.331.073/0001-05, situada à Rua Graça Aranha, nº 1059, Saudade, na cidade de 
Araçatuba - SP, CEP: 16.020-260, doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada por seu procurador Senhor Walter Dressler Filho, portador do RG nº 
25.954.561-2 SSP/SP e do CPF nº 259.374.038-86, adiante denominada CONTRATADA de 
acordo com o que consta do Processo n° 21/2017, relativo ao Pregão Presencial nº 
07/2017, tem entre si justo e pactuado o presente termo aditivo, que fará parte integrante 
do contratado supra mencionado, nos termos da alínea b, inciso I e §1º, do artigo 65, da Lei 
8.666/93, conforme a seguir enunciadas: 
 

CLAUSULA PRIMEIRA:- DO OBJETO 
 

1.1. O presente termo aditivo tem por finalidade aditar o quantitativo dos itens 
indicados abaixo e o valor do Contrato nº 47/2017, cujo objeto é contratação de empresa, 
para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis, para suprimento da Merenda 
Escolar da Rede de Ensino do Município de Nova Aliança, conforme especificações do 
Anexo I. 
 

item Qtd Unid 
Descrição Valor 

Unitário 
Valor Total 

18 25 kg 

Polpa Sabor Abacaxi - É um produto não fermentado, 
não concentrado, não diluído, obtida de frutos 
polposos, através de processo tecnológico adequado, 
com um teor mínimo de sólidos totais, proveniente da 
parte comestível do fruto. A polpa é pasteurizada a fim 
de garantir a destruição de possíveis microorganismos 
patogênicos, mantendo as suas características 
sensoriais. Rotulagem deve conter o nome do produto, 
ingredientes, peso líquido, nome fantasia, razão social, 
endereço do estabelecimento, C.N.P.J., Inscrição 
Estadual, conservação adequada do produto marca 
comercial do produto, data de fabricação/lote, prazo 
de validade, Nº. do registro do produto junto ao MAPA, 
código de barras, informação nutricional e o dizer “não 
contêm glúten”. Condições de armazenamento, 
conservar congelado à temperatura de pelo ao menos -
5ºC. Evitar variações bruscas de temperatura. Não 
armazenar junto a produtos químicos ou outros que 
possam contaminá-los. Transporte deve ser realizado 
em veículos dotados de isolamento térmico, com 
equipamento frigorífico para a manutenção da 
temperatura de estocagem a temperatura de pelo ao 
menos -5ºC, a fim de manter a qualidade do produto. 

R$   7,06 R$ 176,50 



Não é permitido o transporte junto com produtos 
químicos ou que exalem qualquer tipo de odor. Prazo 
de validade 02 anos. 

19 25 kg 

Polpa Sabor Acerola - Produto não fermentado, não 
concentrado, não diluído, obtida de frutos polposos, 
através de processo tecnológico adequado, com um 
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte 
comestível do fruto. A polpa é pasteurizada a fim de 
garantir a destruição de possíveis microorganismos 
patogênicos, mantendo as suas características 
sensoriais. Rotulagem deve conter o nome do produto, 
ingredientes, peso líquido, nome fantasia, razão social, 
endereço do estabelecimento, C.N.P.J., Inscrição 
Estadual, conservação adequada do produto marca 
comercial do produto, data de fabricação/lote, prazo 
de validade, Nº. do registro do produto junto ao MAPA, 
código de barras, informação nutricional e o dizer “não 
contêm glúten”. Condições de armazenamento, 
conservar congelado à temperatura de pelo ao menos -
5ºC. Evitar variações bruscas de temperatura. Não 
armazenar junto a produtos químicos ou outros que 
possam contaminá-los. Transporte deve ser realizado 
em veículos dotados de isolamento térmico, com 
equipamento frigorífico para a manutenção da 
temperatura de estocagem a temperatura de pelo ao 
menos -5ºC, a fim de manter a qualidade do produto. 
Não é permitido o transporte junto com produtos 
químicos ou que exalem qualquer tipo de odor. Prazo 
de Validade 02 anos. 

R$   5,96 R$    149,00 

20 25 kg 

Polpa Sabor Acerola com laranja-Produto não 
fermentado, não concentrado, não diluído, obtida de 
frutos polposos, através de processo tecnológico 
adequado, com um teor mínimo de sólidos totais, 
proveniente da parte comestível do fruto. A polpa é 
pasteurizada a fim de garantir a destruição de 
possíveis microorganismos patogênicos, mantendo as 
suas características sensoriais. Rotulagem deve conter 
o nome do produto, ingredientes, peso líquido, nome 
fantasia, razão social, endereço do estabelecimento, 
C.N.P.J., Inscrição Estadual, conservação adequada do 
produto marca comercial do produto, data de 
fabricação/lote, prazo de validade, Nº. Do registro do 
produto junto ao MAPA, código de barras, informação 
nutricional e o dizer “não contêm glúten”. Condições de 
armazenamento, conservar congelado à temperatura 
de pelo ao menos -5ºC. Evitar variações bruscas de 
temperatura. Não armazenar junto a produtos 
químicos ou outros que possam contaminá-los. 
Transporte deve ser realizado em veículos dotados de 
isolamento térmico, com equipamento frigorífico para 
a manutenção da temperatura de estocagem a 
temperatura de pelo ao menos -5ºC, a fim de manter a 
qualidade do produto. Não é permitido o transporte 
junto com produtos químicos ou que exalem qualquer 
tipo de odor. Prazo de Validade 02 anos. 

R$   7,27 R$    181,75 

21 25 kg 

Polpa Sabor Caju - Produto não fermentado, não 
concentrado, não diluído, obtida de frutos polposos, 
através de processo tecnológico adequado, com um 
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte 

R$   7,85 R$    196,25 



comestível do fruto. A polpa é pasteurizada a fim de 
garantir a destruição de possíveis microorganismos 
patogênicos, mantendo as suas características 
sensoriais. Rotulagem deve conter o nome do produto, 
ingredientes, peso líquido, nome fantasia, razão social, 
endereço do estabelecimento, C.N.P.J., Inscrição 
Estadual, conservação adequada do produto marca 
comercial do produto, data de fabricação/lote, prazo 
de validade, Nº. do registro do produto junto ao MAPA, 
código de barras, informação nutricional e o dizer “não 
contêm glúten”. Condições de armazenamento, 
conservar congelado à temperatura de pelo ao menos -
5ºC. Evitar variações bruscas de temperatura. Não 
armazenar junto a produtos químicos ou outros que 
possam contaminá-los. Transporte deve ser realizado 
em veículos dotados de isolamento térmico, com 
equipamento frigorífico para a manutenção da 
temperatura de estocagem a temperatura de pelo ao 
menos -5ºC, a fim de manter a qualidade do produto. 
Não é permitido o transporte junto com produtos 
químicos ou que exalem qualquer tipo de odor. Prazo 
de Validade 02 anos. 

22 20 kg 

Polpa Sabor Goiaba - Produto não fermentado, não 
concentrado, não diluído, obtida de frutos polposos, 
através de processo tecnológico adequado, com um 
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte 
comestível do fruto. A polpa é pasteurizada a fim de 
garantir a destruição de possíveis microorganismos 
patogênicos, mantendo as suas características 
sensoriais. Rotulagem deve conter o nome do produto, 
ingredientes, peso líquido, nome fantasia, razão social, 
endereço do estabelecimento, CNPJ, Inscrição Estadual, 
conservação adequada do produto marca comercial do 
produto, data de fabricação/lote, prazo de validade, Nº. 
do registro do produto junto ao MAPA, código de 
barras, informação nutricional e o dizer “não contêm 
glúten”. Condições de armazenamento, conservar 
congelado à temperatura de pelo ao menos -5ºC. Evitar 
variações bruscas de temperatura. Não armazenar 
junto a produtos químicos ou outros que possam 
contaminá-los. Transporte deve ser realizado em 
veículos dotados de isolamento térmico, com 
equipamento frigorífico para a manutenção da 
temperatura de estocagem a temperatura de pelo ao 
menos -5ºC, a fim de manter a qualidade do produto. 
Não é permitido o transporte junto com produtos 
químicos ou que exalem qualquer tipo de odor. Prazo 
de Validade 02 anos. 

R$   5,77 R$    115,40 

23 30 kg 

Polpa Sabor Laranja - Produto não fermentado, não 
concentrado, não diluído, obtida de frutos polposos, 
através de processo tecnológico adequado, com um 
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte 
comestível do fruto. A polpa é pasteurizada a fim de 
garantir a destruição de possíveis microorganismos 
patogênicos, mantendo as suas características 
sensoriais. Rotulagem deve conter o nome do produto, 
ingredientes, peso líquido, nome fantasia, razão social, 
endereço do estabelecimento, C.N.P.J., Inscrição 
Estadual, conservação adequada do produto marca 

R$   7,09 R$    212,70 



comercial do produto, data de fabricação/lote, prazo 
de validade, Nº. do registro do produto junto ao MAPA, 
código de barras, informação nutricional e o dizer “não 
contêm glúten”. Condições de armazenamento, 
conservar congelado à temperatura de pelo ao menos -
5ºC. Evitar variações bruscas de temperatura. Não 
armazenar junto a produtos químicos ou outros que 
possam contaminá-los. Transporte deve ser realizado 
em veículos dotados de isolamento térmico, com 
equipamento frigorífico para a manutenção da 
temperatura de estocagem a temperatura de pelo ao 
menos -5ºC, a fim de manter a qualidade do produto. 
Não é permitido o transporte junto com produtos 
químicos ou que exalem qualquer tipo de odor. Prazo 
de validade 02 anos. 

25 30 kg 

Polpa Sabor Maracujá - Produto não fermentado, não 
concentrado, não diluído, obtida de frutos polposos, 
através de processo tecnológico adequado, com um 
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte 
comestível do fruto. A polpa é pasteurizada a fim de 
garantir a destruição de possíveis microorganismos 
patogênicos, mantendo as suas características 
sensoriais. Rotulagem deve conter o nome do produto, 
ingredientes, peso líquido, nome fantasia, razão social, 
endereço do estabelecimento, C.N.P.J., Inscrição 
Estadual, conservação adequada do produto marca 
comercial do produto, data de fabricação/lote, prazo 
de validade, Nº. do registro do produto junto ao MAPA, 
código de barras, informação nutricional e o dizer “não 
contêm glúten”. Condições de armazenamento, 
conservar congelado à temperatura de pelo ao menos -
5ºC. Evitar variações bruscas de temperatura. Não 
armazenar junto a produtos químicos ou outros que 
possam contaminá-los. Transporte deve ser realizado 
em veículos dotados de isolamento térmico, com 
equipamento frigorífico para a manutenção da 
temperatura de estocagem a temperatura de pelo ao 
menos -5ºC, a fim de manter a qualidade do produto. 
Não é permitido o transporte junto com produtos 
químicos ou que exalem qualquer tipo de odor. Prazo 
de Validade 02 anos. 

R$   9,87 R$    296,10 



27 20 kg 

Polpa Sabor Tamarindo - Produto não fermentado, não 
concentrado, não diluído, obtida de frutos polposos, 
através de processo tecnológico adequado, com um 
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte 
comestível do fruto. A polpa é pasteurizada a fim de 
garantir a destruição de possíveis microorganismos 
patogênicos, mantendo as suas características 
sensoriais. Rotulagem deve conter o nome do produto, 
ingredientes, peso líquido, nome fantasia, razão social, 
endereço do estabelecimento, C.N.P.J., Inscrição 
Estadual, conservação adequada do produto marca 
comercial do produto, data de fabricação/lote, prazo 
de validade, Nº. do registro do produto junto ao MAPA, 
código de barras, informação nutricional e o dizer “não 
contêm glúten”. Condições de armazenamento, 
conservar congelado à temperatura de pelo ao menos -
5ºC. Evitar variações bruscas de temperatura. Não 
armazenar junto a produtos químicos ou outros que 
possam contaminá-los. Transporte deve ser realizado 
em veículos dotados de isolamento térmico, com 
equipamento frigorífico para a manutenção da 
temperatura de estocagem a temperatura de pelo ao 
menos -5ºC, a fim de manter a qualidade do produto. 
Não é permitido o transporte junto com produtos 
químicos ou que exalem qualquer tipo de odor. Prazo 
de validade 02 anos. 

R$   7,26 R$    145,20 

28 20 kg 

Polpa Sabor Uva - Produto não fermentado, não 
concentrado, não diluído, obtida de frutos polposos, 
através de processo tecnológico adequado, com um 
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte 
comestível do fruto. A polpa é pasteurizada a fim de 
garantir a destruição de possíveis microorganismos 
patogênicos, mantendo as suas características 
sensoriais. Rotulagem deve conter o nome do produto, 
ingredientes, peso líquido, nome fantasia, razão social, 
endereço do estabelecimento, C.N.P.J., Inscrição 
Estadual, conservação adequada do produto marca 
comercial do produto, data de fabricação/lote, prazo 
de validade, Nº. do registro do produto junto ao MAPA, 
código de barras, informação nutricional e o dizer “não 
contêm glúten”. Condições de armazenamento, 
conservar congelado à temperatura de pelo ao menos -
5ºC. Evitar variações bruscas de temperatura. Não 
armazenar junto a produtos químicos ou outros que 
possam contaminá-los. Transporte deve ser realizado 
em veículos dotados de isolamento térmico, com 
equipamento frigorífico para a manutenção da 
temperatura de estocagem a temperatura de pelo ao 
menos -5ºC, a fim de manter a qualidade do produto. 
Não é permitido o transporte junto com produtos 
químicos ou que exalem qualquer tipo de odor. Prazo 
de Validade 02 anos. 

R$   8,77 R$    175,40 

Valor Global R$ 1.648,30 

 
 



CLAUSULA SEGUNDA:- DO VALOR DO TERMO ADITIVO 
2.1. Pelo fornecimento do objeto deste aditivo, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a 
quantia de R$ 1.648,30 (um mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), que 
onerarão as seguintes dotações orçamentárias:  
02.09.03/12.306.0013.2051.0000/3.3.90.30.00 
02.09.03/12.306.0013.2052.0000/3.3.90.30.00 
02.09.03/12.306.0013.2053.0000/3.3.90.30.00 
02.09.03/12.306.0013.2054.0000/3.3.90.30.00 
02.09.03/12.306.0013.2055.0000/3.3.90.30.00 
02.07.01/08.241.0008.2027.0000/3.3.90.30.00. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO 
3.1. Ficam mantidas as demais cláusulas originalmente pactuada, inclusive quanto ao foro 
eleito. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 
03 (três) vias de igual teor e valor, na presença de 03 (tres) testemunhas, infra-assinadas 
 

 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança, SP, 05 de Julho de 2017. 

 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança 
Augusto Donizetti Fajan 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 
 

L.S.Congelados Industria e Comércio Ltda-Me  

Walter Dressler Filho 

Procurador Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Regiane Carreta     Rosangela Aparecida Morelli   

Rg: 43.321.255-X     Rg: 19.242.259-5 

 

 

 


