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PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO
S^D QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

BALSAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E A EMPRESA REPLETA DISTRIBUIDORA
LTDA

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE
o. o iv^A ^ QPrRETARTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada na Rua PadreBALSAS-MA, através da SECREíAKIA . , o o74 545/0001-,Franco,n° 405, Centro, Edifício Dom Franco, Balsas-^, msCTi CELSO HENRIQUE

rANTRATANTE°l\"^^^^^ MPLETÁ DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no COTJ sj)b o^n"
26.6!M26;0001-9!, .Itmá. ™ f OT SoX "•

contrato n" 021/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições.

ri ÁUSULA PRIMEIRA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Léscimo 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 U" de R$ 20,70 (vinte reais e setenta centavos) para
R$ 40,00 (quarenta reais);

1 2 Item 26/27 "CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO" de M 11,99 (onze reais e
noventa e nove centavos) para R$ 17,31 (dezessete reais e tnnta e um centavos),
i 3 0 valor total do contrato apôs aditivo de reequilíbrio será de R$ 830^755,52 ^
Inil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos), considerando o saldo
itens do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS
2.1. As partes pactuam que o valor reequilibrado passa a ser praticado a partir da assinatura do presente
aditivo.

íSZÍi"— .o™,. PO.». d. «g....
órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS - MDE
Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE
Dotação: 12.361.0086.2060
Descrição da Dotação: Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 Material de consumo
Pnntp Hf» Recurso* 500 Recursos não vinculados de impostos - r?

522 Transferências de recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
fPNAEI < __ Ç Assinado de formadlgltal por^  ̂ SAVIO BARBOSA DE jí^sAVio BARBOSA DE

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO SOUSA:95274740^9'^°^^2022.oi.26i6:oo;27-o3w
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í Contínua a;çon^^ da cidade que qdéfqniõ?--

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 em 03 (três) vias de
igual forma e teor, usinadas pelas partes, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Balsas (MA), de de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CELSO HENRIQUE RODRIGUES BORGNETH

CONTRATANTE

SAVIO BARBOSA

Dados:2022.01.2616;00:48-03'00'

REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA

SÁVIÒ BARBOSA DE SOUSA
CONTRATADA

Praça Prof. 3oca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000

SAVIO í

SOUSA:9527474035^^t«"«"

C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197 tA=.nadod.ío„«di^«ip„
SAVIO DAnoUbA Uc JLsaviobarbosaoe



iJÊÊL-

íConVfúja a constn^tótía cldada^^u? quei^os' •

ANEXO I

20

21

descrição

Coco ralado parcialmente úmido e
desengordurado e em flocos finos.
Embalagem em pacotes de 100
gramas. Acòndicionados em caixas
com 2,4 kg (24 xlOOg).
EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

22/23

26/27

Colorífico pó — colorau deverá ser
preparado com matérias primas de
boa qualidade é não deverá
apresentar cheiro acre ou rançoso.
Não poderá conter substâncias
estranhas Aspecto: po fino, de cor
alaranjada. A embalagem primária
do tipo plástica e resistente com
pacotes contendo 100 grs., com
identificação na embalagem dos
ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. A
embalagem secundária deverá ser
plástica e reforçada, lacrada, em
fardos com 10 kg. EXCLUSIVA
me/epp/mei
Came bovina molda congelada de
1" 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; número de
registro no órgão oficial; endereço
de fabricante. COTA
principal 75% - COTA
reservado me/epp/mei
25%
Came 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
secxmdária em caixas com 20 kg.
COTA PRINCIPAL 75% -
COTA RESERVADO

I ME/EPP/MEI 25%

ENSINO FUND AMENT AL

ÜNID. QUANT.MARCA

Zaelí

Marata

Qually
Beef

Pacote 1532

VAL.

UNIT.

3,56

VAL. UNIT.
ATUALIZADO

3,56

Pacote 1636 1,14 1,14

VAL.

TOTAL

5.453,92

1.865,04

Kg 9626 20,70 40,00

Friato Kg 14723 11,99 17,31

385.040,00

254.855,13

SUBTOTAL 647.214,09



ITEM DESCRIÇÃO MARCA
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21

Coco ralado parcialmente úmido e
desengordurado e em flocos finos.
Embalagem em pacotes de 100
gramas. Acondicionados em caixas
com2,4kg(24xl00g).
exclusiva me/epp/mei
Colorífico pó - colorau deverá ser
preparado com matérias primas de
boa qualidade e não deverá
apresentar cheiro acre ou rançoso.
Não poderá conter substâncias
estranhas Aspecto: pó fino, de cor
alaranjada. A embalagem primária
do tipo plástica e resistente com
pacotes contendo 100 grs., com
identificação na embalagem dos
ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. A
embalagem secundária deverá ser
plástica e reforçada, lacrada, em
fardos com 10 kg. EXCLUSIVA

Zaeli

UNID.

Pacote

UNIT.

246 3,56 3,56 875,76

Marata Pacote 263 1,14 1,14 299,82

22/23

Carne bovina moída congelada de
1" qualidade de aspecto não
amolecida e nem pegajosa; cor,
cheiro e sabor próprio; sem
manchas esverdead^; livres de
parasitas; sujidades e substancia
que possa altera-la. Embaladas em
sacos plástico transparente
resistente contendo 02 kg. Deverá
apresentar ó 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

Qually
Beef

Kg 1544 20,70 40,00 61.760,00

26/27

Carne de fi-ango 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 era pacote de 1
kg, com especificação de peso,
validade, prodvito e
marca/procedência. Embalagem
secimdária em caixas com 20 kg.
COTA PRINCIPAL 75% -

Friato 40.903,53

103.839,11SUBTOTAL

CRECHE

QUANT. TOTALMARCA UNID. ATUALIZADOUNIT,DESCRIÇÃOITEM

Praça Prof 3oca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.3 06.441.430/Ó001-25 (99) 3541 - 2197 saviO BARBOSA DESOUSA:952747403^9woj:2022flU6iftowo-ojw
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Coco ralado parcialmente úmido e
desencordurado e em flocos finos.

-  . » inn

20

21

Embalagem em pacotes de 100
gramas. Acondicionados em caixas
com2,4kg(24xl00g).
irvrT.TISTVA ME/EPP/MEI
Colorífico pó — colorau deverá ser
preparado com matérias primas de
boa qualidade e não deverá
apresentar cheiro acre ou rançoso.
Não poderá conter substâncias
estranhas Aspecto: pó fino, de cor
alaranjada. A embalagem primária
do tipo plástica e resistente com
pacotes contendo 100 grs., com
identificação na embalagem dos
ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de

I fabricação e validade. A
1 embalagem secundária deverá ser
plástica e reforçada, lacrada, em
fardos com 10 kg. EXCLUSIVA
me/epp/mei
Carne bovina moída congelada de
1» 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; número de
registro no órgão oficial; endereço
de fabricante. COTA
PRINCIPAL 75% - COTA
RESERVADO ME/EPP/MEl
25%
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

26/27 transparente, isenta de sujidade,
devidamente selada em pacote de l
kg, com especificação de peso,
validade, produto e
marca/procedência. Embalagem
secundária em caixas com 20 kg.

Z

M

aeli Pacote 48 170,88

arata Pacote 50 1.14 1,14 57,00

22/23
Qually
Beef

Kg 296 20,70 40,00 11.840,00

Friato Kg 11,99 17,31 7.858,74

19.926,62SUBTOTAL

VAL.VAL.UNIT.VAL.
TOTALQUANT ATUALIZADOUNID.MARCA UNIT.DESCRIÇÃOITEM

Coco ralado parcialmente úmido e
desengordurado e em flocos finos.
Embalagem em pacotes de 100
gramas. Acondicionados em caixas

245,64Pacote

fcssínsdotie fomu digital por SM(99) 3541 - 2197 saVIO BARBOSA DE
SOUSAC.N.P.3 06.441.430/0001-25 eSADeSOUSASS2747«35

;952747403S9 oaos:J022.0U6
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com 2,4 kg (24,xlOO g).
I EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Colorífico pó — colorau deverá ser
preparado com matérias primas de
boa qualidade e não deverá
apresentar cheiro acre ou rançoso.
Não poderá conter substâncias
estranhas Aspecto: pó fino, de cor
alaranjada. A embalagem primária
do tipo plástica e resistente com

21 I pacotes contendo 100 grs., com
identificação na embalagem dos
ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. A
embalagem secundária deverá ser
plástica e reforçada, lacrada, em
fardos com 10 kg. EXCLUSIVA
ME/EPP/MEl

Game bovina moída congelada de
1" 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 transparente22/23 1 fggjjtente 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%

Marata Pacote

Qually
Beef

Kg

74
1,14 1,14 84,36

432 20,70 40,00 17.280,00

Came de fiango 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

26/27 I transparente, isenta de sujidade,
devidamente selada em pacote de 1
kg, com especificação de peso,
validade, produto e
marca/procedência. Embalagem
secunttória em caixas com 20 kg.
COTA PRINCIPAL 75% -
COTA RESERVADO

ME/EPP/MEI 25%

Friato Kg 661 11,99 17,31 11.441,91

SUBTOTAL

EJA

ITEM

20

DESCRIÇÃO

Coco ralado parcialmente úmido e
desengordurado e em flocos finos.
Embalagem em pacotes de 100
gramas. Acondicionados em caixas
com 2,4 kg (24 xlOOg).
EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

MARCA UNID.

Zaeli Pacote

QUANT.

61

VAL.

UNIT.

3,56

VAL. UNIT.
ATUALIZADO

3,56

29.051,91

VAL.

TOTAL
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I Colorifico pó—colorau deverá ser
preparado corn matérias primas de
boa qualidade e não deverá
apresentar cheiro acre ou rançoso.
Não poderá conter substâncias
estranhas Aspecto: pó fino, de cor

I alaranjada. A embalagem primária
I do tipo plástica e resistente com

21 pacotes contendo 100 grs., com
identificação na embalagem dos
ingredientes, valor nutricional,

I peso, fomecedor, data de
I fabricação e validade. A
embalagem secundária deverá ser

1 plástica e reforçada, lacrada, em
j fardos com 10 kg. EXCLUSIVA
ME/EPP/MEI

Marata Pacote 66
1,14 1,14 75,24

22/23

Came bovina moída congelada de
1® 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; número de
registro no órgão oficial; endereço
de fabricante. COTA
PRINCIPAL 75% - COTA
RESERVADO ME/EPP/MEI
25%

Qually
Beef

Kg 383 40,00 15.320,00

I Came de frangò tipo peito
congelada, sem'tempero,

I consistência firme, não amolecida,
odor e cor característicos, sem

I escurecimentos ou manchas
esverdeadas. Deverá ser

I acondicionada em embalagem
I primária de plástico atóxico

26/27 transparente, isenta de sujidade,
devidamente selada em pacote de 1
kg, com especificação de peso,

I validade, produto e
I marca/procedência. Embalagem
I secundária em caixas com 20 kg.
I COTA PRINCIPAL 75% -
COTA RESERVADO

I ME/EPP/MEI 25%

Friato Kg 586 11,99 17,31 10.143,66

SUBTOTAL 25.756,06

TTEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT.
VAL.

UNIT.

VAL. UNIT.

ATUALIZADO

VAL.

TOTAL

20

Coco ralado parcialmente úmido e
desengordurado e em flocos finos.
Embalagem em pacotes de 100
gramas. Acondicionados em caixas
com 2,4 kg (24'xlOO g).
EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Zaeli Pacote 11 3,56 3,56 39,16

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197 SAVIO BARBOSA DE

SOUSA:952747403|9'S3«w2MU6i&o2do<3w
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I Colorifico pó -.colorau deverá ser
I preparado com matérias primas de
I boa qualidade e não deverá
I apresentar cheiro acre ou rançoso.
Não poderá conter substâncias
estranhas Aspecto; pó fino, de cor

I alaranjada. A embalagem primária
j do tipo plástica e resistente com

21 pacotes contendo 100 grs., com
I identificação ná embalagem dos
I ingredientes, valor nutricional,
1 peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. A

1 embalagem secundária deverá ser
plástica e reforçada, lacrada, em
fardos com 10 kg. EXCLUSIVA
ME/EPP/MEI

Marata Pacote 11
1.14 1,14 12,54

22/23

I Carne bovina moída congelada de
1® qualidade de aspecto não

I amolecida e nem pegajosa; cor,
cheiro e sabor próprio; sem
manchas esverdeadas; livres de
parasitas; sujidades e substancia
que possa altera-la. Embaladas em

I sacos plástico transparente
I resistente contendo 02 kg. Deverá
I apresentar o nome e lote, data de
I fabricação e validade; número de
registro no órgão oficial; endereço

, de fabricante. COTA
I PRINCIPAL 75% - COTA
I RESERVADO ME/EPP/MEI
25%

Qually
Beef

Kg 74 20,70 40,00 2.960,00

Carne de fiango tipo peito
congelada, sem tempero,
consistência firme, iwo amolecida,
odor e cor característicos, sem

, escurecimentos ou manchas
esverdeadas. Deverá ser
acondicionada em embalagem
primária de plástico atóxico

26/27 1 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 113 11,99 17,31 1.956,03

SUBTOTAL 4.967,73

TOTAL 830.755,52

Praça Prof. 3oca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197 r«w|obaRBOSADE 1 Auliudo de forma digitalpaSAVOonvu.» U-I. /.8^^J^g5SADHSOUSA.■9S27474(»59
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