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SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCÁçÀO
GABINEÍE DO SECRETARIO

Itâituba-PA, 1 9/09/201 8

Ao Sr: Joelson de Aguiar
Diretor de Compras - PMI
Nesla.

ASSUNTO: ACEITE DO PEDIDO DE ADITIVO DE OUANTIDADE . CONTRATO N'20180061/PMI

Em atençáo ao que nos cabe o momento, para fins de ciência e procedimentos necessários,

informamos que ao que se refere a garantia de produtos alimentÍcios, manifesta-se, em caráter de

aceitaçáo, a Secretaria Municipal de Educaçáo sobre ao aditivo de quantidade ao contrato dê

no 20í80061, celebrado entre o Município de ltaituba-PA e a Empresa PEDRo I BATlsrA DA SILVA

Epp - rrAFRros, que tem como OBJETO: "AoutstÇÃo DE GENERoS ALlMENTlclos PARA ATENDER o

PRoGRÂMA NACIoNAL DE ALIIVIENTAçÃO ESCOLAR (PNAE) DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DO

MUNICIPIO DE ITAIÍUBA.PA"

Observa-se que o adiüvo de quanudade requer a exlensão em porcentagens a mais dos

produtos alimentícios, conforme especificações:

Produtos Marca Quantidade OBS:

Arroz Branco Do Rancho 18o/o À MArs

Mortadela de Frango Americana 12% À MAIS

Frango lnteiro Avis Pará 250k A MAIS

Peito de frango Avis Pará 25o/o À MAIS

No opoíuno, justÍfica-se que além da inserção de í0 (dez) escolas de ârea rural para cardápios

de Zona Urbana, houve também um aumento de matrícula efetiva nas Escolas. Diante do fator, e

precisando a AlimentaÉo EscolaÍ dê produtos alimentícios, no momento, êscassos, para

alendimento junto às Unidades de Ensino a contento, a Secretaria Municipal de Educação solicita

a execuçáo do Termo de Aditivo de Quantidade de Produtos ao Contrato no 2O180061 .
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JUSTIFICÀTIVÀ

OBiIETO: Aditivo de Quanlidade de Produtos Alimentícios ao Contrato n" 2018006í/PMl -

CONSIDERANDO: O Programa Nacional de AlimentaÇão Escolar (PNAE) um programa

suplementar à educaçãô. que objetiva fornecer alimentaÇão escôfar para os

alunos de toda a rede de ensino públi.co, nestê caso, Munlcipat. Eslendido a

precisa necessidade em manter um saldo suficiente de produtos alimentícios para atendimento aos

discentes da Educação lnfantil ao ensino FundamentaÍ, justificamos quê em ,azáo da inserção de 10

(dez) escolas, até o mês de agosto, da Zona Rural que mudaram seu cardápio para atendimento igual á

Zona Urbana, bem como, o aumento de número de alunos junto às escolas ao longo dos meses do ano

corrente, com atendimento, inclusive, no contra tumo, somado aos discentes da Língua Materna

lndígena. E ainda, a inserÉo no atendimento, com alimentaçáo escolar, aos Projetos como: Ação

Sorriso, Eja (turma de detentos, no Presídio) e Projeto Bom Menino. lnformamos ainda que objetivando

aumentar a quantidade de merenda distribuida, houve um aumento de percaptas do Írango e do peito

de frango para atendimento junto às escolas, no entanto, com a falta do produto macarráo espaguete,

que desde o mês de março náo foi atendido no cardápio, diminuiu o rendimento planejado da Merenda

Escolar, fator que pÍovocou a substituição do produto pelo aíoz branco e consequentemente aheraçóes

no cardápio, com mudanças de preparaçôes, inclusive. Diante da exposição, e para melhor assegurar a

distribuiçáo e garanlia da Alimentaçáo Escolar aos alunos da rede de ensino público munictpal,

necessário e urgente se faz requerer o aditivo de quantidade de produtos alimentícios, conforme

planilha:

Prodúos Marca Quanlidade oBs:
AÍÍoz Brânco Do Rancho 18% A MAIS

Mortadela de Frango Ameíicana À MAIS

FÍango lnteiro Avis Pará 25% À MAIS

Peito de frango Avis Pará 25% A MAIS

Ao que nos referimos aos trâmites necessários, soÍicitamos à esta Díretoria de Compras da PMl,

procedimentos licitatórios nos termos da Legislaçáo em vigor quanto ao OBJETO: Aditivo de

Quantidade de P
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rodutos ao Contrato 2018006'l/PMl celêbrado entre a PMI ê a
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TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

A Empresa ITAFRIOS - PEDRO I BATISTA DA SILVA - EPP, CNPI ne

34.835.918/0001-72, lnscrição Estadual ne 15.150.962-0, situada na Trav'

13 de maio ne 570, Centro, ltaituba - Pará está ciente que será necessário

à elaboração de um TERMO ADITIVO DE QUANTIDADES ao seu contrato

ns 20180061 para que seja garantida o atendimento do Progranra

Nacionalde Alimentação Escolar(PNAE) até o prazo final de vigência deste

contrato. Ressaltamos que a adição de quantidades será atendida pelo

mesmo valor financeiro vigente no contrato.

Por tal motivo manifestamos interesse em continuar com o

fornecimento até a vigência do contrato dos seguintes produtos:

Arroz Bra nco (Do ra ncho) -18%amais

Fra ngo lnteiro Avis Pará) - 25%o a mais

Peito de Franeo( Avis Pará )- 25% a mais

Por ser expressão de verdade e para que se produza os efeitos

legais firmo e assino o presente Termo de Concordância'

Itaituba- Pará, 13 de setembro de 2018

Pedro I Batista da Silva
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Mortadela de Franso ( Americano) - 12% a mais
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