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Termos Aditivos

2º TERMO ADITVO DE CONTRATO Nº 0247/2021
O MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça José Luiz Ramos, 84 - Centro,
TEOFILÂNDIA inscrita no CNPJ nº 13.845.8466/0001-30, neste ato representado do Exmo. Prefeito Municipal Sr. Higo Moura Medeiros,
portador da C.I. Nº. 09501023-85 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 005.390.835-00, residente e domiciliado na cidade de Teofilândia/
Ba, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOFILÂNDIA, Pessoa Jurídica de direto público inscrita no CNPJ 12.404.015/0001-02, com
sede na praça Lomanto Junior, s/n, Centro, Teofilândia-Ba, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. Felícia
Maria Macedo Araújo, Portador do CPF nº 812.490.985-72 e RG nº 76738434 SSP/BA, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE TEOFILÂNDIA, Pessoa Jurídica de direto público inscrita no CNPJ 17.773.869/0001-71, com sede na praça Jose Luís
Ramos, nº 84, Centro, Teofilândia-Ba, neste ato representada pelo Gestor do FMAS o Sr Isaias de Oliveira portador do CPF 036.523.12589 neste ato denominados simplesmente CONTRATANTE e a empresa, ADENILSON COSTA SILVA ME, inscrita no CNPJ nº
07.430.918/0001-10, estabelecida na Rua Antonio Serapião, nº 46, centro – Teofilandia – BA – CEP 48.770-000, nesta cidade, neste ato
representada por seu proprietário o SR. Adenilson Costa Silva, portado do RG nº 0595368107 SSP/BA e CPF: nº 707.249.205-44
residente nesta cidade de Teofilândia-Ba doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DE PRAZO,
conforme disposições constantes do contrato nº 0247/2021, oriundo do processo de licitação CONVITE sob nº 017/2021, com supedâneo
no Art. 65 inciso I alínea A, constante da Lei Federal 8.666/93, com suas alterações posteriores e clausula 5ª do contrato, conforme as
cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, JUSTIFICATIVA E DOTAÇÃO
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO é o acréscimo de 25% no valor inicialmente contratado para a Secretaria de Saúde totalizando
o valor de R$ 14.509,48 conforme itens em anexo.
II – O presente TERMO ADITIVO se faz necessário garantir o fornecimento de HORTIFRUTE utilizadas no preparo de refeições e
lanches ofertados diariamente aos servidores que atuam em caráter de plantão , aos pacientes internados e seus acompanhantes,
conforme previsão constante no item 5.3 da clausula 5ª do contrato e no artigo 65, I alínea A da 8.666/93,
III – Os recursos financeiros para pagamento desta CONVITE serão provenientes de recursos próprios e vinculados e correrão as
despesas por conta da dotação para o exercício de 2022:
Unidade Gestora:
Sec. De Saúde

Fonte:
2053
2054
2056
2099

Atividade:
02
14
02
14

Elemento de despesa:
33.90.30

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original firmado em 05/08/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Teofilândia - Bahia, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 02 vias de iguais, teor e forma.
Teofilândia – BA 03 de Fevereiro de 2022

HIGO MOURA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA - CONTRATANTE

FELICIA MARIA MACEDO ARAUJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS - CONTRATANTE
ISAIAS DE OLIVEIRA
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CONTRATANTE
ADENILSON COSTA SILVA ME
Adenilson Costa Silva - empresário – CONTRATADO
Testemunhas:
Nome:_______________________________

Nome ____________________

CFP nº_______________________________

CPF ____________________
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ITENS ADITADO
LOTE 001 - FRUTAS
QTD
SAUDE

V.
UNITÁRIO

TOTAL

1

ABACAIXI, perola ou hawai: deve ter coloração e formato
uniforme, deve estar fresco, com aroma, cor e sabor
proprios, deve apresentar graus de maturação tal que
UND
permita suporte a manipulação, o transporte e a
conservação em condicoes adequadas para o consumo
meidato e imediato.

80

R$

3,90

312,00

2

Banana da Prata; selecionada, tamanho médio,
apresentando grau de maturação tal qual lhe permita
suportar o transporte, a manipulação e a conservação. Em Dz
condições adequadas para o consumo. Ausência de
sujidades, parasitos e larvas

118

R$

5,00

587,50

3

Banana da Terra; selecionada, tamanho grande,
apresentando grau de maturação tal qual lhe permita
suportar o transporte, a manipulação e a conservação. Em Dz
condições adequadas para o consumo. Ausência de
sujidades, parasitas e larvas.

70

4

GOIABA: Fruta in natura, nova, com grau de maturidade
que permita o transporte e o armazenamento até a Kg
chegada às escolas, isento de sujidades e parasitos.

65

R$

4,39

285,35

5

Laranja: Fruta selecionada, apresentando grau de
maturação tal qual lhe permita suportar o transporte, a
manipulação e a conservação. Em condições adequadas UND
para o consumo. Ausência de sujidades, parasitos, larvas
e defensivos agrícolas. EMBALAGEM COM 100UND

975

R$

0,50

487,50

6

LIMÃO: Fruta in natura, nova, com grau de maturidade que
permita o transporte e o armazenamento até a chegada às Kg
escolas, isento de sujidades e parasitos.

33

R$

3,95

128,38

7

Maça Vermelha; tamanho médio, nacional de primeira
qualidade, apresentando grau de maturação tal qual lhe
permita suportar o transporte, a manipulação e a
UND
conservação. Em condições adequadas para o consumo.
Ausência de sujidades, parasitas, larvas e defensivos
agrícolas.

93

R$

8,99

831,58

ITEM

DESCRIÇÃO DAS FRUTAS

TIPO

R$
14,90

1.043,00
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8

Mamão: Fruta selecionada, tipo Havaí ou formosa,
apresentando grau de maturação tal qual lhe permita
suportar o transporte, a manipulação e a conservação. Em Kg
condições adequadas para o consumo. Ausência de
sujidades, parasitos, larvas e defensivos agrícolas.

65

R$

2,95

191,75

9

MANGA: Fruta in natura, nova, com grau de maturidade
que permita o transporte e o armazenamento até a Kg
chegada às escolas, isento de sujidades e parasitos.

100

R$

3,50

350,00

10

MARACUJÁ: Fruta in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o armazenamento Kg
até a chegada às escolas, isento de sujidades e parasitos.

125

R$

4,90

612,50

11

Melancia; de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal qual lhe permita suportar o transporte, a
manipulação e a conservação. Em condições adequadas Kg
para o consumo. Ausência de sujidades, parasitas e
larvas.

80

R$

1,45

116,00

12

Melão: Fruta selecionada, apresentando grau de
maturação tal qual lhe permita suportar o transporte, a
manipulação e a conservação. Em condições adequadas Kg
para o consumo. Ausência de sujidades, parasitos, larvas
e defensivos agrícolas.

113

R$

2,99

336,38

13

TANGERINA: Fruta in natura, nova, tipo mexerica, com
grau de maturidade que permita o transporte e o
UND
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.

338

R$

0,50

168,75

14

UVA, de primeira, tipo Itália, verde, in natura,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
KG
condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

38

R$

8,90

333,75

15

COCO SECO NATURAL, embalagem com 200g.

55

R$

3,50

192,50

UND

5.976,93
LOTE 002 - LEGUMES
ITEM

DESCROÇÃO DAS VERDURAS

TIPO

1

ABÓBORA: Abóbora in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o armazenamento Kg
até a chegada às escolas.

SAUDE

83

V. UNIT
MEDIO
R$

4,50

TOTAL

371,25

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NSW4WGA80AJOYVP/ETKJ0A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
3 de Março de 2022
5 - Ano - Nº 2905

Teofilândia

2

AIPIM: Aipim novo, tipo branco ou “manteiga”, isento de
kg
sujidades.

250

R$

3,60

900,00

3

ALFACE: Alface lisa, verde, in natura, entregue em maços
MOLHO
contendo 250gr, isento de sujidades e parasitos.

69

R$

3,00

206,25

4

ALHO: Produto in natura, novo, com grau de maturidade
que permita o transporte e o armazenamento até a Kg
chegada às escolas, isento de sujidades e parasitos.

30

5

BATATA DOCE: Batata doce, in natura, nova, limpa.

Kg

163

R$

3,95

641,88

6

Batata inglesa lavada; selecionada, tamanho grande,
apresentando grau de maturação tal qual lhe permita
suportar o transporte, a manipulação e a conservação. Em kg
condições adequadas para o consumo. Ausência de
sujidades, parasitos larvas e defensivos agrícolas.

163

R$

3,89

632,13

7

AMEMDOIN DESCASCADO CRU, embalagem de 1kg

18

8

Beterraba selecionada, tamanho grande, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar transporte
manipulação e a conservação. Em condições adequadas kg
para o consumo. Ausência de sujidades, parasitos larvas
e defensivos agrícolas.

46

R$

4,30

198,88

9

Cebola branca selecionada, com casca protetora,
tamanho médio, de primeira qualidade, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar o transporte, a
kg
manipulação e a conservação. Em condições adequadas
para o consumo. Ausência de sujidades, parasitos e
larvas.

113

R$

3,50

393,75

10

CEBOLINHA: Cebolinha verde, in natura, entregue em
MOLHO
maços contendo 250 gr, , isento de sujidades e parasitos

58

R$

2,50

143,75

11

Cenoura selecionada, tamanho médio, de primeira
qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar o transporte, a manipulação e a
kg
conservação. Em condições adequadas para o consumo.
Ausência de sujidades, parasitos larvas e defensivos
agrícolas.

145

R$

4,45

645,25

12

CHUCHU: Chuchu, in natura, novo, com grau de
maturidade que permita o transporte e o armazenamento Kg
até a chegada às escolas, isento de sujidades e parasitos.

113

R$

3,50

393,75

13

COENTRO: Coentro verde, in natura, entregue em maços
MOLHO
contendo 250 gr, isento de sujidades e parasitos.

100

R$

2,50

250,00

KG

R$
24,90

R$
10,75

747,00

188,13

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NSW4WGA80AJOYVP/ETKJ0A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
3 de Março de 2022
6 - Ano - Nº 2905

Teofilândia

14

CORANTE: Coloral em pó, embalagem resistente,
devidamente identificada, com nome do produto, KG
ingredientes, data de fabricação e validade.

15

R$

9,00

135,00

15

COUVE: Couve em folhas, in natura, novo, com grau de
maturidade que permita o transporte e o armazenamento
MOLHO
até a chegada às escolas, em maços, isento de sujidades
e parasitos.

58

R$

2,50

143,75

16

FARINHA DE TAPIOCA: Farinha de tapioca. Não conter
impurezas. Embalagem plástica contendo 02(dois) kg, Kg
com identificação do produto e prazo de validade.

53

R$
10,80

567,00

17

PIMENTA do Reino em pó, embalagem resistente,
devidamente identificada, com nome do produto, KG
ingredientes, data de fabricação e validade.

10

R$
12,30

123,00

18

Pimentão selecionado, tamanho médio, de primeira
qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar o transporte, a manipulação e a
kg
conservação. Em condições adequadas para o consumo.
Ausência de sujidades, parasitos larvas e defensivos
agrícolas.

63

R$

4,95

309,38

19

Quiabo; selecionado, tamanho grande, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar o transporte, a
manipulação e a conservação. Em condições adequadas kg
para o consumo. Ausência de sujidades, parasitos, larvas
e defensivos agrícolas.

93

R$

8,19

757,58

20

REPOLHO, de primeira, deverá apresntar tamnho e
conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvido,
kg
firme e intacta, sem danos fisicos e mecanicos riundos de
acondicionamntos e transportes

50

R$

6,75

337,50

21

Tomate MADURO selecionado, tamanho médio, de
primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar o transporte, a manipulação e a
Kg
conservação. Em condições adequadas para o consumo.
Ausência de sujidades, parasitos larvas e defensivos
agrícolas.

115

R$

3,89

447,35

8.532,55
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3º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REVISÃO DE PREÇO DO CONTRATO Nº 0247/2021.
O MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça José Luiz
Ramos, 84 - Centro, TEOFILÂNDIA inscrita no CNPJ nº 13.845.8466/0001-30, neste ato representado do Exmo.
Prefeito Municipal Sr. Higo Moura Medeiros, portador da C.I. Nº. 09501023-85 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº
005.390.835-00, residente e domiciliado na cidade de Teofilândia/ Ba, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
TEOFILÂNDIA, Pessoa Jurídica de direto público inscrita no CNPJ 12.404.015/0001-02, com sede na praça
Lomanto Junior, s/n, Centro, Teofilândia-Ba, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde a Sra.
Felícia Maria Macedo Araújo, Portador do CPF nº 812.490.985-72 e RG nº 76738434 SSP/BA, o FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEOFILÂNDIA, Pessoa Jurídica de direto público inscrita no CNPJ
17.773.869/0001-71, com sede na praça Jose Luís Ramos, nº 84, Centro, Teofilândia-Ba, neste ato
representada pelo Gestor do FMAS o Sr Isaias de Oliveira portador do CPF 036.523.125-89 neste ato
denominados simplesmente CONTRATANTE e a empresa, ADENILSON COSTA SILVA ME, inscrita no CNPJ
nº 07.430.918/0001-10, estabelecida na Rua Antonio Serapião, nº 46, centro – Teofilandia – BA – CEP 48.770000, nesta cidade, doravante denominada CONTRATADA e neste ato representada por seu proprietário o SR.
Adenilson Costa Silva, portado do RG nº 0595368107 SSP/BA e CPF: nº 707.249.205-44 residente nesta cidade
de Teofilândia-Ba, , tendo em vista a homologação do processo licitatório CONVITE nº 017/2021, resolvem
celebrar o presente termo de apostilamento, que se acha vinculado à proposta da CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº. 0247/2021, revisando o valor unitário de
alguns itens, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Pelo presente Termo de Apostilamento fica revisado o Preço, de alguns dos itens
inicialmente registrado para o valor descrito abaixo para os itens constates do lote 01 e 02 para atender a
Secretarias municipal de Saúde e Assistência Social, devido o aumento expressivo do valor dos medicamentos
no comercio nacional e internacional:
LOTE 01 – FRUTAS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

VL UNIT

V. SOLICI

2

Banana da Prata; selecionada, tamanho médio, apresentando grau de
maturação tal qual lhe permita suportar o transporte, a manipulação e a
conservação. Em condições adequadas para o consumo. Ausência de
sujidades, parasitos e larvas

5,00

6,50

1,50

8

Mamão: Fruta selecionada, tipo Havaí ou formosa, apresentando grau
de maturação tal qual lhe permita suportar o transporte, a manipulação
e a conservação. Em condições adequadas para o consumo. Ausência
de sujidades, parasitos, larvas e defensivos agrícolas.

2,95

3,95

1,00

3,50

3,99

0,49

4,90

5,99

1,09

2,99

3,99

1,00

9

10

12

MANGA: Fruta in natura, nova, com grau de maturidade que permita o
transporte e o armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
MARACUJÁ: Fruta in natura, nova, com grau de maturidade que
permita o transporte e o armazenamento até a chegada às escolas,
isento de sujidades e parasitos.
Melão: Fruta selecionada, apresentando grau de maturação tal qual lhe
permita suportar o transporte, a manipulação e a conservação. Em
condições adequadas para o consumo. Ausência de sujidades,
parasitos, larvas e defensivos agrícolas.
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UVA, de primeira, tipo Itália, verde, in natura, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

8,90

10,90

2,00

VL UNIT

V. SOLICI

DIFERENÇA

LOTE 002 - LEGUMES
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

2

AIPIM: Aipim novo, tipo branco ou “manteiga”, isento de sujidades.

3,60

4,50

0,90

3

ALFACE: Alface lisa, verde, in natura, entregue em maços contendo
250gr, isento de sujidades e parasitos.

3,00

4,00

1,00

5

BATATA DOCE: Batata doce, in natura, nova, limpa.

3,95

4,50

0,55

6

Batata inglesa lavada; selecionada, tamanho grande, apresentando
grau de maturação tal qual lhe permita suportar o transporte, a
manipulação e a conservação. Em condições adequadas para o
consumo. Ausência de sujidades, parasitos larvas e defensivos
agrícolas.

3,89

6,90

3,01

8

Beterraba selecionada, tamanho grande, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar transporte manipulação e a
conservação. Em condições adequadas para o consumo. Ausência de
sujidades, parasitos larvas e defensivos agrícolas.

4,30

6,00

1,70

9

Cebola branca selecionada, com casca protetora, tamanho médio, de
primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar o transporte, a manipulação e a conservação. Em
condições adequadas para o consumo. Ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

3,50

4,99

1,49

10

CEBOLINHA: Cebolinha verde, in natura, entregue em maços contendo
250 gr, , isento de sujidades e parasitos

2,50

3,00

0,50

4,45

7,99

3,54

3,50

5,50

2,00

11

12

Cenoura selecionada, tamanho médio, de primeira qualidade,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o
transporte, a manipulação e a conservação. Em condições adequadas
para o consumo. Ausência de sujidades, parasitos larvas e defensivos
agrícolas.
CHUCHU: Chuchu, in natura, novo, com grau de maturidade que
permita o transporte e o armazenamento até a chegada às escolas,
isento de sujidades e parasitos.

13

COENTRO: Coentro verde, in natura, entregue em maços contendo
250 gr, isento de sujidades e parasitos.

2,50

3,00

0,50

15

COUVE: Couve em folhas, in natura, novo, com grau de maturidade
que permita o transporte e o armazenamento até a chegada às escolas,
em maços, isento de sujidades e parasitos.

2,50

3,00

0,50
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Pimentão selecionado, tamanho médio, de primeira qualidade,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o
transporte, a manipulação e a conservação. Em condições adequadas
para o consumo. Ausência de sujidades, parasitos larvas e defensivos
agrícolas.

4,95

6,90

1,95

20

REPOLHO, de primeira, deverá apresntar tamnho e conformação
uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacta, sem danos
fisicos e mecanicos riundos de acondicionamntos e transportes

6,75

7,90

1,15

21

Tomate MADURO selecionado, tamanho médio, de primeira qualidade,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o
transporte, a manipulação e a conservação. Em condições adequadas
para o consumo. Ausência de sujidades, parasitos larvas e defensivos
agrícolas.

3,89

7,50

3,61

CLAUSULA SEGUNDA - Fica modificada os valores inicialmente registrados no contrato, sendo alterado o valor
unitário dos itens acima descritos do lote 01 e 02 conforme contrato assinada em 05/082021 com vigência até
30/06/2022, gerando um acréscimo de R$ 3.184,41 na Sec. M de Saúde e de R$ 1.097,84 na Sec. De
Assistência Social no valor inicialmente contratado após a revisão dos preços.
CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora
apostilado.
As partes elegem o foro da Comarca de TEOFILÂNDIA, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente apostilamento e renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo de apostilamento em
02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus regulares efeitos.
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA – BA, 16 de fevereiro de 2022
____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA
HIGO MOURA MEDEIROS - CONTRATANTE
FELICIA MARIA MACEDO ARAUJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS - CONTRATANTE
ISAIAS DE OLIVEIRA
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATANTE
ADENILSON COSTA SILVA ME
Adenilson Costa Silva - empresário – CONTRATADO
TESTEMUNHAS

1-----------------------------Nome
CPF

2...........................................
Nome
CPF

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NSW4WGA80AJOYVP/ETKJ0A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

