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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N®

284/2021-SEMED QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE

UM LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO E DE OUTRO LADO, A EMPRESA L A

MENDONÇA - EPP, NA FORMA ABAIXO:

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

Subsecretário Municipal de Educação, SR. FÁBIO ROBERTO PILLATT, portador do CPF

n°, residente e domiciliado na rua Pernambuco, Bairro: Setor Industrial, n°: 720, Balsas-MA, a

seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa L A MENDONÇA - EPP, inscrita no

CNPJ: 26.595.749/0001-12, situada na Rua Bom Jesus, n" 15 C- Quadra 136 A - Lote Jardim

São Cristóvão, SÃO LUÍS-MA, CEP n° 65055-050, neste ato representada pelo SR. LUIS

ANTONIO MENDONÇA, portador do CPF n° 806.463.101-78, doravante denominada

simplesmente CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO

N° 284/2021, referente ao Pregão Eletrônico n° 007/2021, mediante as seguintes cláusulas e

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRO - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

1.1 Em razão do aumento registrado no preço do coxão mole (lagarto) e carne de frango tipo

coxinha da asa congelada, o que causou um desequilíbrio na relação contratual inicialmente

pactuada, as partes acordam pelo acréscimo no custo do item n° 24/25 e 28/29 do contrato,

passando para o seguinte valor:

1.1.1. Do item 24/25 "Carne bovina em peça - coxão mole, lagarto congelado de T

qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio sem

manchas esverdeadas livres de parasitas, sujidades e substância que possa alterá-la,

embalagem em sacos plásticos transparentes, resistentes com 05Kg, deverá
Assinado de forma digitai

K"c!Í[w6S3ioi78 apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão
OM;c=BR, o=iCP-erasil

oficial, endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75% - COTA RESERVADO
ousPresenciaL

cnVujisANTONio'^' ME/EPP/MEI 25%" de R$ 37,20 (trinta e sete reais e vinte centavos) para R$
M£NDONCAaOM6310178 ^ ̂
Dados:202VÓ8541{h58í1

40,17 (quarenta reais e dezessete centavos);
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1.1.2 Do item 28/29 "(Carne de frango tipo coxinha da asa 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

IKg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência,

embalagem secundária em caixas com 20Kg. COTA PRINCIPAL 75% - COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%" de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos)

para R$ 15,18 (quinze reais e dezoito centavos).

O valor do aditivo, considerando o saldo existente no contrato, será de valor total de R$ ^ )

408.161,40 (quatrocentos e oito mil, cento e sessenta e um reais e quarenta centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA - DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS

2.1 As partes pactuam que o valor reequilibrado passa a ser praticado a partir de 11/08/2021 a

31/12/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO

3.1. A alteração do prazo contratual ocorre com fulcro no art. com fundamento no inciso XXI

do art. 37 da Constituição Federal, no inciso II do § 39 do art. 15 da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA- DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária:
'  Assinado de forma digite

'  por LUÍS ANTONIO

,• , MENDONCA;80&46310n
; DN: c=BR, o=ICP-Brasil,

Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS - MDE ^ soluh wuitipia
^  ̂ v5,ou=20937130000162

Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE oíSSo pf ai
cniluiS ANTONIO '

Dotação: 12.361.0086.2291 " - mendoncaíbòmmioi:
Dados:2021.08:24.:

Descrição da Dotação: Garantia da oferta da merenda escolar verlsodõ^d^o^beAcroba
.A' ' Reader:2021.005.20060

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 Material de consumo

Fonte de Recurso: 111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

122 Transferências de recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã9,

Escolar (PNAE)
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CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do contrato original ficam inalteradas e ratificadas pelo presente Termo

Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA- DO FORO

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 fumes e ajustadas celebram o presente Termo Aditivo em 03 (três)

vias de igual forma e teor, assinadas pelas partes, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

BALSAS-MA, de r

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

SR. FÁBIO ROBERTO PILLATT

CONTRATANTE
Assinado de forma digital por LUiS ANTONIO
MENDONCA:80646310I78

• DN;c=Bfto=lCP-Brasilou=ACSOLUnMulüplavS,
' ''011=20937130000182, ou=Presencial, ou=Certificado

PF Al, cn=LUlS AMTONIO MEND0NCA;80646310178

- '"Dadòs 2021.08.24 lOí939-Oaw
Versão do Adobe Aerebat Readen 2021.00S30060

L A MENDONÇA - EPP

LUIS ANTONIO MENDONÇA

CONTRATADA

de 2021.
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ANEXO I

ENSINO FUNDAMENTAL

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD V. UNIT % V.ATÜAUZADO V. TOTAL

24/25

Carne bovina em peça - coxão mole,
lagarto congelada de li 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. Embalagem em sacos

plástico transparente resistente com 05

kg. Devera apresentar o nome e lote,
data de fabricação e validade; número
de registro no órgão oficial; endereço
de fabricante. COTA PRINCIPAL 1^% -

COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Fribev/FTS -

Frigorífico

Tavares da Si

Kg 3507 RS 37,20 8% RS 40,17 RS 140.876,19

28/29

Carne de frango tipo coxinha da asa
congelada, sem tempero, consistência
firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou

manchas esverdeadas. Deverá ser

acondicionada em embalagem primaria
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% - CORA RESERVADO

ME/EPP/MEI 25%

Friato/ Nutriva

Agroindustrial

de Alime

Kg 11672 RS 13,20 15% RS 15,18 RS 177.180,96

SUBTOTAL 318.057,15

PRÉ- ESCOLA

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

24/25

Carne bovina em peça - coxão mole,

lagarto 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. Embalagem em sacos

plástico transparente resistente com 05

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%

Fribev/FTS -

Frigorífico

Tavares da Si

Kg 562 R$ 37,20 8% RS 40,17 RS 22.575,54

28/29

Carne de frango tipo coxinha da asa

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
PRINCIPAL 75% - CORA RESERVADO

ME/EPP/MEI 25%

Friato/Nutriva

Agroindustrial

de Alime

Kg 1872 RS 13.20 15% RS 15,18 RS 28.416,96

SUBTOTAL 50.992,50

CRECHE

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

Asiftiádoaefomi»
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UÉNDONCA.8M4&J101
ON: 0«lCP^asiL

M«ACSOLUn MuItpU
eu«2«a7l300COt6l
««Picscnoal

Praça Prof, Joca Rego, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65,800-000 ^
C.N.P.J, 06.441.430/0001-25 (99) 3541-2197

Drefeituradebalsas@gmail.cQm
MÍNDONCA806463I0J

D4d09.202I.D&?4t1.O(

-OJW

Vertiodo AdcteAcnA



PREFEITURA DE

Contínua a consüuçSo <ja ddadd que queremos

24/25

28/29

Carne bovina em peça - coxão mole,
lagarto congelada de qualidade de
aspecto não amolecida e nem pegajosa;
cor, cheiro e sabor próprio; sem
manchas esverdeadas; livres de
parasitas; sujídades e substancia que
possa altera-la. Embalagem em sacos
plástico transparente resistente com 05
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/MEI25%

Carne de frango tipo coxinha da asa
congelada, sem tempero, consistência
firme, não amolecida, odor e cor
característicos, sem escurecimentos ou

manchas esverdeadas. Deverá ser

acondicionada em embalagem primária
de plástico atóxicb transparente, isenta
desujidade, devidamente selada em
pacote de 1 kg, còm especificação de
peso, validade, produto e
marca/procedência. Embalagem
secundária em caixas com 20 kg. COTA
PRINCIPAL 75% - CORA RESERVADO

ME/EPP/MEI 25%

Fribev/FTS -

Frigorífico

Tavares da Si

Friato/ Nutriva

Agroindustrial

de Alime

Kg

Kg

108

359

R$ 37,20

R$ 13,20

8%

15%

R$ 40,17

R$ 15,18

R$ 4.338,36

RS 5.449,62

SUBTOTAL 9.787,98

AEE

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

24/25

Carne bovina em peça-coxão mole,
lagarto congelada de li qualidade de
aspecto não amolecida e nem pegajosa;
cor, cheiro e sabor próprio; sem
manchas esverdeadas; livres de
parasitas; sujídades é substancia que
possa altera-la. Embalagem em sacos
plástico transparente resistente com 05
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%

Fribev/FTS -

Frigorífico

Tavares da Si

Kg 157 R$ 37,20 8% RS 40,17 RS 6.306,69

28/29

Carne de frango tipo coxinha da asa

congelada, sem tempero, consistência
firme, não amolecida, odor e cor
característicos, sem escurecimentos ou

manchas esverdeadas. Deverá ser

acondidonada 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% - CORA RESERVADO

ME/EPP/MEI 25%

Friato/ Nutriva

Agroindustrial

de Alime

524 RS 13,20 15% RS 15,18 RS 7.954,32

SUBTOTAL 14.261,01

EJA

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

24/25

Carne bovina em peça - coxão mole,
lagarto congelada de lâ 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. Embalagem em sacos
plástico transparente resistente com 05

Fribev/FTS -

Frigorífico

Tavares da Si

Kg 139 RS 37,20 8% RS 40,17 RS 5.583,63
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kg. Deverá apresentar o nome e lote,
data de fabricação e validade; número

de registro no órgão oficial; endereço
de fabricante. COTA PRINCIPAL 759â -

COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

28/29

Carne de frango tipo coxinha da asa

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%' CORA RESERVADO

ME/EPP/MEI 25%

Friato/Nutriva

Agroindustrial

de Alime

Kg 464 R$ 13,20 15% RS 15,18 RS 7.043,52

SUBTOTAL 12.627,15

ENSINO MÉDIO

ITEM DESCRIÇÃO UND OTD V. UNIT % V.UNIT V. TOTAL

24/25

Carne bovina em peça - coxão mole,
lagarto 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. Embalagem em sacos

plástico transparente resistente com 05
kg. Deverá apresentar o nome e lote,
data de fabricação e validade; número

de registro no órgão oficial; endereço
de fabricante. COTA PRINCIPAL75%-

COTA.RESERVADO ME/EPP/MEI 25%-

Fribev/FTS-

Frigorífico

Tavares da Si

Kg 27 R$ 37,20 R$ 40,17 R$ 1.084,59

28/29

Carne de frango tipo coxinha da asa

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

PRINCIPAL 75% - CORA RESERVADO

ME/EPP/MEI 25%

Friato/ Nutriva

Agroindustrial

de Alime

Kg 89 R$ 13,20 15% R$ 15,18 RS 1.351,02

SUBTOTAL 2.435,61

TOTAL 408.161,40

VALOR TOTAL R$ 408.161,40 (QUATROCENTOS E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

MONA
UA M

PROPRICTARIO

Assinado de forma digital por LUÍS ANTONlO
I MENDONCA;80646310178
DN: c=BR, o=ICP-Brasi], ou=AC SOLUTI Múltipla v5,

t ou=20937130000162. ou=Pre$enciaI,
bu=CertifÍcado PF Al, cn=LUIS ANTONlO
MENDONCÃ:8064ã310178
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