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SECRETAR!A Mt,NICIPAL OE EDT,.CAÇÁO

GABINETE OO SECRETARIO

Itaituba-PA, I 9/09/201 I

Ao Sr: Joelson de Aguiar
Diretor de ComPras - PMI
Nesta.

Em atenÉo ao que nos cabe o momento, para fins de ciência ê pÍocêdimentos necessários,

informamos que ao que se refere a garantia de produtos alimentícios, manifesta-sê, em carâer de

aceitaçáo, a secretaria Municipal de Educaçáo sobÍe ao adiüvo de quantidade ao contrato de

no 20180060, celebrado entre o Município de ltaituba-PA e a EmpÍe§a JONALDO P RoDRIGUES

EIRELI-ME,quetemcomooBJETo:..AoulslÇÃoDEGENERoSALIMENTICIoSPARAATENDERo
pRocRAMA NACTONAL DE ALIMENTAçÃO ESCOLAR (PNAE) DO FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAÇÃo Do

MUNICIPIO DE ITAITUBA.PA"

Observa-se que o aditivo de quantidade requer a extensão em porcentagens a mais dos

produtos alimentícios, conforme especificaçôes:

No opoÍtuno, justifica-se que além da inserso de 1o (dez) escolas de área rural para cardápios

de Zona Urbana, houve também um aumento de matricula efetiva nas Escolas Diante do falor' e

precisandoaAlimentaÉoEscolardepÍodutosalimentícios,nomomento,escassos'para

atendimento junto às unidades de Ensino a contento, a secretaria Municipal de Éducaçáo solicita

a execuçáo do Termo de Aclitivo de Quantidade de Produtos ao contrato n.20180060',

Sendo o que temos Para o momento-

oBsOuantidadeMarcaProdutos
MAIS12o/oMaratáAchocolatado em Pó -
MAIS10%ArgentinoAlho -

Alenciosame 1c
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MEMO No 665/2018

Assunto:ACEITEDoPEDIDoDEADITIVoDEQUANTIDADE.CoNTRAToNo20IS0060/PM|.
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GOVERNO ETO ESTAOO OO PARÀ

PRE'EITURÁ I'UNICIPAL DE ITAITUBA
SECREÍARIA MUNICIPAL DE EOUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETARIO

JUSTIFICÀTIVÀ

OBJETO: Aditivo de Quantidade de Produtos Alimentícios ao Contrato n" 20180060/PMl -

CoNSIDERANDO: O Programa Nacional de AlimentaÇão Escolar (PNÂE) um proqrama

supLementar à educaÇão. que objetiva fornecer alimentaÇão escolar para os

alunos de toda a rede de ensino púbfico, neste caso, Municipal. Estendido a

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

discentes da Educaçáo lnfantil ao ensino Fundamentat, iustificamos que em Êzáo da ínseÍÉo 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 turno, somado aos discentes da Língua Materna

lndígena. E ainda, a inserÉo no atendimento, com alimentaÉo escolar, aos Poetos como: Açáo

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

aumentar a quantidade de merenda distribuída, houve um aumento de percaptas do frango 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 planêjado da Merenda

Escolar, fator que provocou a substituição do produto pelo arroz bÍanco e consequentemente alterações

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

distribuiçáo e gaÍantia da Alimentaçáo Escolar aos alunos da rede de ensino público municipal,

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

planilha:

P,oduto§ Marca Ouântidade oBs

Achocolatado em Pô - MAIS

Alho - Aígentino 10% -- fMAts

tllro: iooovta rf,at*slír7ôaúaÂ, v\M 0r
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BtoG:s[MEO-rÍ&ÍúAÀ&OGS'OI.(,lne;ç^arí]i)ox:tur,l.l/ptár.laeÔEoat.a/çnt.itdtub
EMÀILS: tataEoorÍÀÍuBÀr @\r.* saxDt cÍlBanI AÀ.@i/t tacc lr]iorüÀLcota

Ao que nos referimos aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoía de Compras da PMl,

procedimentos licitatórios nos termos da LegislaÉo em vigor quanto ao OBJETO: Adiüvo de

Quantidade de Produtos Alimênticios ao Contrato 20í80060rPM1 celebrado entÍe a PMI ê a

Em pÍesa JoNALD(RP RoDRIGülqi E|REL|-ME.
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TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDANCIA

A EMPTESA JONALDO P RODRIGUES EIRELI . ME, CNPJ NS

26.541..Ig410001-26, lnscrição Estadual ns L5'543'222-6' situada na Trav'

Sexta, ne 331, esquina coma 12ê rua, Floresta' ltaituba -Pará está ciente

que será necessário à elaboração de um TERMO ADITIVO DE

QUANTIDADES o seu contrato ns 20180060 para que seja garantida o

atendinrento do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE) até o

prazo Íinal cle 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

forneclr]lento até a vigência do contrato dos seguintes produtos:

Achocolatad oem pó ( Maratá) - 12% a mais

Alho (Ar Íle ntin o ) - 10% a mais

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

legais firtrto e assino o presente Termo de Concordância'

Itaituba- Pará,17 de setembro de 2018'

JONALDO P RODRIGUES EIRELI. ME
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