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TERMO ADITIVO DE VALOR  

 
 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ nº 13.743.760.0001/30, situada a PRAÇA OSÓRIO FERRAZ, 01, CENTRO, ITAMBÉ/BA, 

CEP: 45140-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. Eduardo Coelho de Paiva Gama, 

brasileiro, casado, funcionário publico federal RG: 0249103680 SSP-Ba, CPF n.º. 366.829.001-63.  

 

CONTRATADA: SUPERMERCADO O BIFÃO, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 

CNPJ sob o n.º 03.493.565/0001-46, com endereço funcional na Avenida Encruzilhada, nº31, Bairro Sidney 

Almeida, Itambé – BA, vencedor(a) do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial n.º 08/2018.  

 

PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2018  

 

OBJETO: lº Termo de aditivo ao contrato nº 0008/2018, proveniente do Pregão Presencial n.º 08/2018 

objetivando contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos 

alunos da rede publica de ensino do ano em curso do Município de Itambé/BA.  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - “DO VALOR”:  

 

O presente contrato será aditivado em mais 25,00%, procedendo-se ao acréscimo de valores ao contrato 

original por itens, no montante de R$ 51.368,22 (cinquenta e um mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte 

e dois centavos), referentes aos lotes e valores constantes em planilhas descritas abaixo:  

 

LOTE III – LEITE EM PÓ 

ITEM QUANT. UNID. PRODUTO ADITIVO  

1 11000 Kg Leite em pó 

integral(200grs), contém 

leite – Vitamina A - 

Vitamina C - Vitamina D - 

Ferro 

R$35,531.8 

 

LOTE XII – LOTE FRANGO E PEIXES 

ITEM QUANT. UNID. PRODUTO ADITIVO  

1. 5000 Kg Frango inteiro, de primeira 

qualidade, congelado, 

embalagem em filme PVC 

transparente. 

R$5.002 

2. 100 Kg Peito de frango, de 

primeira qualidade, 

congelado, embalagem 

R$990,00 
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em filme PVC 

transparente, atóxico, com 

identificação do produto e 

prazo de validade. 

 

LOTE - DIVERSOS 

 

ITEM QUANT. UNID. PRODUTO ADITIVO  

3. 2000 UN. Óleo de soja refinado, tipo embalagem 

plástica pets de 900,l, 1º qualidade com 

identificação do produto e prazo de 

validade. 

R$1.120,00 

4. 2000 Kg Café torrado e moído, duplamente 

embalado, sendo a primeira embalagem 

em caixa protetora de papelão e a 

segunda em embalagem a vácuo 

laminado, torração escura, sem glúten e 

sem gordura saturada, com selo de 

pureza ABIC, embalagem pacote com 

500 gramas. Data de fabricação: o 

produto deve ter sido fabricado no 

máximo de 30 dias antes da data de 

entrega. Prazo de validade: mínimo de 

12 meses a partir da data de entrega. 

R$5.557,5 

5. 11400 Kg Açúcar cristal de 1º qualidade, produto 

obtido do suco da cana de açúcar, tipo 

cristal, contendo no mínimo 99,3% de 

sacarose, admitindo umidade máxima 

de 0,3% p/p, livre de fermentação, 

inseto de sujidades, de matérias 

terrosas, de parasitas e de detritos 

animais ou vegetais. O produto deve 

estar em condições de acordo com a 

NTA 52/53 (Normas Tecnicas para 

Açuca) – Decreto 12.486 d 27/10/78). O 

produto deve estar acondicionado em 

embalagem primaria de 5kg em sacos 

plásticos resistentes, atóxica, 

transparentes, incolor, termossoldada e 

embalagem secundaria de fardos de 

30kg reforçados. 

R$3.166,92 

 

  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – “DA RATIFICAÇÃO DA DEMAIS CLAUSULA DO CONTRATO”:  

 

Doravante as partes, devidamente contratadas, retificando o Contrato na forma da clausula anterior, 

ratificam todos os demais termos daquele contrato.  
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E para firmeza e como prova de assim haverem aditivado o referido contrato, fizeram este instrumento 

particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinadas pelas partes contratantes e pelas 

testemunhas abaixo.  

 

 

Itambé – Bahia, 26 de julho de 2018.  

 

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA 

Prefeito Municipal de ITAMBÉ 

 

MJ ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA  

Contratado 
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