
PREFEITURA DE

Contífura 9 construção da ddade qu^emos

PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO

CONTRATO N® 286/2021 - SEMED QUE CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE BALSAS ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA REPLETA
DISTRIBUIDORA LTDA

Por este instrumento, o MUNICÍPIO
DE BALSAS-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada na
Rua Padre Franco, n® 405, Centro, Edifício Dom Franco, Balsas-MA, inscrito no CNPJ sob o

n® 06.074.545/0001-29, neste ato representada pelo Secretario Municipal de Educação, SR.
CELSO HENRIQUE RODRIGUES BORGNETH, portador do CPF n® 483.497.203-87,
residente e domiciliado na Av. Francisco Lima, Lote 03, Quadra n° 278, Bairro São Luis,
Balsas-MA, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa REPLETA
DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 26.689.426/0001-98, situada na Avenida

Francisco Carlos Jansen, 812-8, Parque Piauí, Timon-MA, CEP 65631-240, neste ato
representada pelo Sr. SÁVIO BARBOSA DE SOUSA, portador do CPF n° 952.747.403-59, a
seguir denominada CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO do contrato n"
286/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
1.1 Em razão do aumento registrado no preço dos produtos de carne bovina molda e carne de frango,
o que causou um desequilíbrio na relação contratual inicialmente pactuada, as partes acordam pelo
acréscimo no custo do item n® 22/23 e 26/27 do contrato, passando para o seguinte valor:

1.2 Item 22/23 "CARNE BOVINA MOÍDA DE 1^" de R$ 20,70 (vinte reais e setenta centavos)
para RS 34,22 (trinta e quatro reais e vinte e dois centavos);

1.2 Item 26/27 "CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO" de R$ 11,99 (onze reais e
noventa e nove centavos) para RS 17,54 (dezessete reais e cinqüenta e quatro centavos);

1.3 O valor do aditivo será de RS 485.909,80 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e
nove reais e oitenta centavos), considerando o saldo dos referidos itens.

CLAUSULA SEGUNDA - DATA DE INICIO DOS EFEITOS

2.1 As partes pactuam que o valor reequilibrado passa a ser praticado a partir da assinatura do
presente aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1 O presente Termo Aditivo é fundamentado no art. 65, inciso II, "d", da Lei 8666/93 e alterações.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO
4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS - MDE
Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO-MDE
Dotação: 12.361.0086.2291

CA\/i/"k DADDr\CA r»c i Assinado de forma digital por
Descnçâo da Dotação; Garantia da oferta da merenda escolar bAviu uAKbUbA ub ) «viobarbosaoe

<;ni 5oysA.-952747403S9

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 Material de consumo Dados:202i.n.i7n«2í)i-03w
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PREFEITURA

Fonte de Recurso: 111 Receitas de Impostos e de Transferência de impostos - Educação
122 Transferências de recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
{PNAE)

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
5.1 As demais cláusulas do contrato original ficam inalteradas e ratificadas pelo presente Termo
Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA- DO FORO

6.1 Fica eleito o foro da Comarca de Balsas, Estado do Maranhão, para dirimir as questões oriundas

do presente contrato, que será afixado no local de costume, na forma de extrato, com expressa

renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando as partes firmes e ajustadas celebram o presente Termo Aditivo era 03 (três) vias

de igual forma e teor, assinadas pelas partes, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Balsas (MA), de de 2021,

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CELSO HENRIQUE RODRIGUES BORGNETH

CONTRATANTE

SAVIO BARBOSA DE V Assinado de forma digital por SAVIO
^  _ AbARBOSA de SOUSA;95274740359
SOUSA;95274740359 yDídos;202i.n.i7n:02:33-03'00'

REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA

SÁVIO BARBOSA DE SOUSA
CONTRATADA

Assinado de forma digita!SAVIO BARBOSA DÈ porSAVIOBARBOSA DE
SOUSA:9527474035^SOUSA:95274740359
g  /-dados: 2021.11.1711:02;17

/y -o3'oo'
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ANEXOI

'  t . ENSINO FUNDAMENTAL . ~ '

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD V. UNIT V.ATUALIZADO V. TOTAL

22/23

Carne bovina molda congelada de qualidade de aspecto nSo

amolecída e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem
manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujldades e substancia
que possa aitera-la. Embaladas em sacos plástico transparente
resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e iote,
data de fabricação evaiidade; número de registro no órgão
oficiai; endereço de fabricante. COTA PRINGPAL 75% - COTA
RESERVADO ME/EPP/MEI25%

Qualiy

Beef
Kg 5993 R$ 20,70 RS 34,22

RS
20.5.080,46

26127

Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência
firme, náo amolecida, odor e cor característicos, sem
escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser

acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote
de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg.
COTA PRINGPAL 75% - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Friato Kg 9972 R$ 11,99 RS 17,54
RS
174.908,88

SUBTCTAL
379.989,34

.  " J > . . . PRÉ-ESCOW . ..
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V.ATUALIZADO V. TOTAL

22/23

Carne bovina moida congelada de qualidade de aspecto não
amolécida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem
manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia
que possa aitera-la. Embaladas em sacos plástico transparente
resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote,
data de fabricação e validade; número de registro no órgão
oficial; endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75% • COTA
RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Qualiy

Beef
Kg 974 R$ 20,70 RS 34,22

RS
33.330,28

26/27

Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência
firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser

acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote
de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e
marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg.
COTA PRINGPAL 75% - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Friato Kg 1632 R$ 11,99 RS 17,54
RS
28.625,28

SUBTCTAL
61.955,56

■  . , ;r . . CRECHE '

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. UNIT V.TOTAL

22/23

Carne bovina moída congelada de qualidade de aspecto não
amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem
manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia
que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente
resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e iote,
data de fabricação e validade; número de registro no órgão
oficial; endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75% • COTA
RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Qualiy

Beef
Kg 180 R$ 20,70 RS 34,22

RS
6.159,60

26/27

Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência
firme, não amolecída, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser

acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote
de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e
marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg.
COTA PRINCIPAL 75% - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Friato Kg 239 R$ 11,99 RS 17,54
RS
4.192,06

SUBTCTAL
10.351,66

jí ■ • . AEE . ^ •

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V.ATUALIZADO V. TOTAL

22/23

Carne bovina mofda congelada de qualidade de aspecto não
amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem
manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia
que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

Qualiy
Beef

Kg 265 RS 20,70 RS 34,22
RS
9.068,30
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resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote,
data de fabricação e validade; número de registro no órgão
oficiai; endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75% - COTA
RESERVADO ME/EPP/MEI25%

26/27

Carne de frango tipó peito congelada, sem tempero, consistência
firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser

acondiclonada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote
de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e
marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg.
COTA PRINCIPAL 75% - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Friato ke 424 R$ 11,99 RS 17,54
RS
7.436,96

SUBTOTAL
16.505,26

.  : r - EJA

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V.ATUALIZADO V.TOTAL

22/23

Carne bovina moída congelada de is qualidade de aspecto não
amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem
manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia

que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente
resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o norne e lote,
data de fabricação e validade; número de registro no órgão
oficial; endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75% - COTA
RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Qually

Beef
Kg 236 R$ 20,70 RS 34,22

RS
8.075,92

26/27

Çarne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência
firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser

acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote
de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e
marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg.
COTA PRINCIPAL75%-COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Friato Kg 368 R$ 11,99 RS 17,54
RS
6.454,72

SUBTOTAL
14.530,64

.  , • ENSINOMÉDIO

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V.UNIT V.ATUALIZADO V. TOTAL

22/23

Carne bovina moída congelada de is qualidade de aspecto não
amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem
manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia
que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente
resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote,
data de fabricação e validade; núrriero de registro no órgão
oficial; endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75% • COTA
RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Qually

Beef
Kg 42 RS 20,70 RS 34,22

RS
1.437,24

26/27

Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência
firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser

acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote
de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e
marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg.
COTA PRINaPAL75% - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Friato Kg 65 RS 11,99 RS 17,54
RS
1.140,10

SUBTOTAL
2.577,34

TOTAL
485.909,80

i Assinado òe forma digita(por
SAVIO BARBOSA DE X^aviobarbosace
SOUSA'95274740359-^y5*'"'*""^'
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