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Atas

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REVISÃO DE PREÇO - ATA SRP Nº. 004/2022.
O MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Manoel Joaquim de
Moura, nº 39 - Centro, na Cidade de Teofilândia, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 30.951.655/0001-06, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Higo Moura Medeiros, portador da Carteira de Identidade nº 09501023-85,
SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 005.390.835-00, e a Secretaria Municipal a Srª Ana Carla Santos de Oliveira, Portadora do
Carteira de Identidade nº 08660684-06 SSP/BA inscrita no CPF n.º 996.200.155-72, neste ato denominada simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, estabelecida na Rua Arnold da Silva, nº 420 –
Centro - Feira de Santana – Bahia – CEP nº 44.001.056 inscrita no CNPJ n° 31.847.317/0001-91 – contato (75 – 981092219) – email alfacomercial.alimentos@outlook.com , neste ato representada pela Sra Eliziane da Cunha da Mota,
portador da carteira de identidade RG n° 1287315321 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 008.838.415-25, doravante
denominada DETENTORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei
Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 206/2013, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
N° 002/2022SRP, resolvem celebrar o presente termo de apostilamento, que se acha vinculado à proposta da
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO DE APOSTILAMENTO a ATA SRP nº. 004/2022, revisando o valor
unitário dos itens abaixo descrito, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Pelo presente Termo de Apostilamento fica revisado o Preço, do item 6.2 (lote 06) – 8.1 e 8.2
(lote 08), inicialmente registrado para o valor descrito abaixo :

LOTE 006
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

6.2

Carne bovina Acém – A carne deve
apresentar-se com aspecto próprio,
não amolecida e nem pegajosa,
congelada, cor, cheiro e sabor próprio,
sem manchas esverdeadas, livres de
parasitas, sujidades e qualquer
substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir qualquer
alteração. O produto deverá estar de
acordo com a Legislação Sanitária em
Vigor e Ministério de Agricultura.
Embalagem à vácuo de no máximo
até 03 Kg, sem gordura aparente,
contendo carimbo do S.I.F ou S.I.E.
Rotulagem contendo no mínimo, peso
líquido, nome do produto, nome e
CNPJ do beneficiador, número de lote
e data ou prazo de validade, além das
marcas e carimbos oficiais pertinentes.

TIPO

VALOR
VALOR
MARCA UNITÁRIO
VALOR
CONCEDIDO
REGISTRADO REQUERIDO
27,87

Kg

FRIBOI

25,50

27,87

LOTE 008
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

8.1

Peito de frango com osso – De primeira
qualidade, congelado. A carne deve
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor

TIPO
Kg

VALOR
VALOR
MARCA UNITÁRIO
VALOR
CONCEDIDO
REGISTRADO REQUERIDO
12,24
GUJAO
9,00
13,56
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8.2

próprios, sem manchas e parasitas;
acondicionado em embalagem de
polietileno, atóxico, inspecionado pelo
S.I.F ou S.I.E. O frango deverá estar
congelado no ato da entrega, contendo
informações necessária, de acordo com
legislação da Vigilância Sanitária.
Rotulagem contendo no mínimo, peso
líquido, nome do produto, nome e CNPJ
do beneficiador, número de lote e data ou
prazo de validade, além das marcas e
carimbos oficiais pertinentes.
Filé de peito de frango (sem osso) –
De primeira qualidade, congelado. A
carne deve apresentar aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, sem manchas e
parasitas; acondicionado em embalagem
de polietileno, atóxico, contendo carimbo
do S.I.F ou S.I.E. O frango deverá estar
congelado no ato da entrega, contendo
informações necessária, de acordo com
legislação da Vigilância Sanitária.
Rotulagem contendo no mínimo, nome
do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, número de lote e data ou
prazo de validade, além das marcas e
carimbos oficiais pertinentes.

20,61

Kg

GUJAO

14,55

22,25

CLAUSULA SEGUNDA - Fica modificada os valores inicialmente registrados na ata de registro de preço nº 004/2022 e 2,
sendo alterado o valor unitário APENAS dos itens acima descritos, gerando assim um acréscimo de R$ 151.419,60 no valor
global do ATA SRP.
CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do ATA SRP 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, 04 de Julho de 2022
____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA
HIGO MOURA MEDEIROS - CONTRATANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEOFILÂNDIA
Ana Carla Santos de Oliveira – Secretária Municipal de Educação e Cultura - CONTRATANTE
ELIZIANE DA CUNHA DA MOTA - EMPRESARIA
EMPRESA: ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – DETENTORA DA ATA SRP
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