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SECRETARIÂ MUNICIPAL OE EOUgAçÃO

GABINETE DO SECRETARIO

Itaituba-PA, 1 9/09/20í I
MEMO N. 66612018

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

Assunto: ACEITE DO PEDIDO DE ADITIVO DE OUANTIDADE - CONTRATO N" 20180062/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 adiüvo de quanüdade ao contÍato de

no 20180062, celebrado entre o Município de ltaituba-PA e a Empresa F DE A LIMA coMÉRclo E

VAR|EDADE-ME, que tem como OBJETO: "AoulslÇÃo DE GENERoS ALlMENTlclos PARA ATENDER o

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÂO ESCOLAR (PNAE) DO FUNOO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO OO

MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA'

Observa-se que o aditivo dê quanüdade requer a extensáo em poÍcentagens a mais dos

produtos alimenücios, conforme especificaçóes:

Produtos Marca Quantidadê oBs:

Leite em É integral Italac 12o/o À MAIS

Açúcar cristal Doce Dia 10o/o À MArs

Farinha de trigo Mirella 25% A MAIS

No oportuno, justifica-se que além da inserçáo de i0 (dez) escolas de área rural para cardápios
de Zona Urbana, houve também um aumento de matrícula efetíva nas Escolas. Dianle do fator, e
precisando a ArimentaÉo Escorar de produtos arimentícios, no momento, eselssos, para
atendimento junto às unidades de Ensino a conlento, a Secretaria Municipal de Educaçáo solicita
a execução do Termo de Aditivo de Quantidade de produtos ao contrato no 201g0062.

Sendo o que temos para o momento
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oB.rETO : Aditivo de Quantidade de Produtos Alimentícios ao conlrato no 20í 80062/PMl -

CoNSIDERANDO: O Programa Nacional de ÀlimentaÇão Esco]ar (PNAE) um programa

suplementaràeduCação,queobjetivafornêCeraIimêntaçaoescolarparaoS
alunos de toda a lede de ensino púb1ico, nêste caso, Municipal. Estendido a

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

discentes da Educaçáo lnfantil ao ensino Fundamental, justíficamos que em ruzáo da ínserÉo 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

lndigena. E ainda, a inserçáo no atendimento, com alimentaçáo escolar, aos Poetos como: Açáo

Sorriso, 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 Íaha do produto macarráo espaguete,

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

Escolar, fator que provocou a substituição do produto pelo arroz branco e consequentemente alteraçóes

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

distribuiçáo e garantia da Alimenlaçáo Escolar aos atunos da rede de ensino público munictpal,

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

planilha:

PÍodutos Marcâ ouantidade oBs:

Leite em Pó integÍal Italac 12% MAIS

Açúcar cristal Doce Dia 100/. MAIS

Farinha de trigo Mirellã MAIS

Ao que nos referimos aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de compras da PMI'

pÍocedimentos licitatórios nos teÍmos da Legislaçáo em vigor quanto ao oBJETo: Adiüvo de

Quantidade de Produtos Alimêntícios ao contÍato 2o180o6zP l celebrado entre a PMI e a

DE A LIMA COMÉRCIO E VARIEDADE.ME

Itaituba-PA, Em: 19/09/201 8ç(

Empresa F

§

ttio: IODO\'IA IRAtl3À,.^'üücÁ {i/r ol
ÀÀARO: PfiPaÍuO 5€ao§F6, Vtl CtP 6tlto4lo

tro6: 5[MtD'tTrTua^.üO63to',r.aôia.ia: r'c€Fo( ?r"F//í+? ttêúo'','or/-dn t'nulú
- 

arOUt, Sa*f Oen^f rgOra"OV."*§lfDl'dtBtlÍTL lLCOi' 5'C6Altl{OIMÂtt'Oi/l



TERMo DE crÊNctA E coNcoRDÂructn

A Empresa F DE A LtUe COrUÉRCIO E VARIEDADE- ME, CNPJ ne

23.554.852/0O01-26, lnscrição Estadual np 155042246, situada na Av. São

José, nq035, Bairro Bela Vista, ltaituba-Pará está ciente que será

necessário à elaboração de um TERMO ADITIVO DE QUANTIDADES o seu

contrato ns 20180062 para que seja garantida o atendimento do

Progranra Nacional de Alimentação Escolar(PNAE) ate o prazo final de

vigência deste contrato. Ressaltamos que a adição de quantidades será

atendlda pelo mesmo valor financeiro vigente no contrato.

Por tal motivo manifestamos interesse em continuar com o

fornecirnento ate a vigência do contrato dos seguintes produtos:

Leite em pó intes ral (ltalac) -!2%amais

Açú ca r Crista Doce dia) - 10% a maist(

Fa rinha de Trieo ( Mirella) - 25% a mais

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

lega;s iirmo e assino o presente Termo de Concordância.

Itaituba- Pará,17 de setembro de 2018.

F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDAI]E - ME
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