
 

C.N.P.J. nº 24.301.475/0001-86 
Av. 03 maio, nº276 – Centro, Santa Cruz 

CEP.: 56.215-000 – Santa Cruz-PE 
Fone/Fax: (87) 3874-8134 /8175 /8156 

E-mail: pmscpe@hotmail.com 

II (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº011/2021-PMSC, e CONTRATO Nº016/2021-PMSC, Originário da Licitação modalidade Pregão 

Eletrônico para Ata de Registro de Preços N.° 003/2021-PMSC: 
 
 
 

O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ -PE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida 03 de maio, nº 
276, centro, Santa Cruz/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 24.301.475/0001-86, neste ato representado pelo(a) seu(sua) 
PREFEITA e (SECRETÁRIOS), Sra. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, brasileiro(a), inscrito no CPF  sob o nº. 
902.326.404-59 e da cédula de identidade nº 4.772.472 SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Valdemário Soares, 
S/N centro na cidade de Santa Cruz/PE, doravante denominada CONTRATANTE, e  do outro lado a empresa, 
JOÃO BOSCO A. DE SOUZA - ME ,  pessoa juríd ica de d irei to pr ivado, com sede/residente e 
domici l iada na rua Melquiades Alves Guimarães, Nº 064, bairro centro,  na cidade de Santa Cruz, 
Estado de Pernambuco, inscr i ta no CGC(MF) sob o Nº 35.337.526/0001 -46, neste ato representada 
por o Sr. João Bosco Alves de Souza, brasi lei ro,  casado, comerciante,  portador do CPF nº 
598.896.754-04, e da cédula de identidade nº 3.394.244 –  SDS/PE, residente na cidade de Santa 
Cruz, Estado de Pernambuco, de ora em diante denominada CONTRATADA, e  considerando o disposto 
no art. 58, inciso I, § 2º, da Lei nº 8.666/93, e na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93 e 
alterações, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.  011/2021-
PMSC e CONTRATO Nº016/2021-PMSC, mediante cláusulas e condições a seguir especificadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo aditivo tem por finalidade conceder o reajuste de valor para menor, 
que f ica  em 7%, reduzindo para R$ 4,53 (quatro reais e cinqüenta e t rês centavos),  devido a 
d iminuição de valor  dado pelo mercado. Just i f ica -  se,  devido a grande fa l ta dos i tens no mercado 
nesta época de isolamento socia l ,  em que a Organização Mundia l  da Saúde (OMS) declarou, em 30 
de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID -19),  const i tu i  
uma Emergência de Saúde Públ ica de Imp ortância Internacional –  o  mais a l to nível  de a lerta da 
Organização, conforme previsto no Regulamento Sani tár io Internacional.  Em 11 de março de 2020, 
a COVID-19, fo i  caracter izada pela OMS como uma pandemia . E que os produtos e levaram os 
preços de forma insigni f icante ,  devido a grande procura  destes i tens no mercado, que por causa do 
isolamento socia l  as empresas que fornecem o mercado tem di f icu ldade de adquiri  os produtos 
para atender a demanda quando sol ic i tado , e af im de manter o Programa de Al imentaçã o Escolar -  
PNAE, reajusta -  se,  os itens (03), da ATA REGISTRO PREÇOS Nº011/2021-PMSC, e CONTRATO 
Nº016/2021-PMSC, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme previsto na Cláusula 
Sexta do Contrato, bem como na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93 e alterações, e, 
que tem por objeto o eventual fornecimento de gêneros alimentícios, para a elaboração da merenda escolar dos alunos 
da rede municipal do ensino fundamental, ensino infantil, pré-escola, creche, EJA, com entrega parcelada do Município 
de Santa Cruz, em que foi cotado os preços pelo o contrato inicialmente contratado e, em sua ata original e que de 
agora por diante mediante esse II (PRIMEIRO TERMO ADITIVO) passa a ter os itens com o valor 
reajustado, com os seguintes reajustes para maior, conforme planilha de preços abaixo, em função do 
realinhamento de preço do valor dos produtos para maior, afim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, conforme solicitação expressa pela contratada. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – Os preços unitários, que vigorará com reajuste para maior, a partir da assinatura do presente 

TERMO ADITIVO, passará a ser o seguinte: 
 

Item Quant Und Especificações/Gêneros 
Alimentícios 

Valor 
Unitário R$ 

Contrato 
nº016/2021 

Valor  
Total R$ 
Contrato 

nº016/2021 

Valor Unitário 
do reajuste  
1º Termo 
Aditivo 

Valor total com 
reajuste do item 
1º termo aditivo 

03 7.000 Kg Arroz branco parboilizado tipo 
1, embalagem de 01kg, 
contendo no fardo 30x01kg, 
com identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 
validade. MARCA: 
CAÇAROLA. 

 
R$ 4,20 

 
R$ 29.400,00 

 
R$ 4,53 

 
R$ 31.710,00 
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VALOR TOTAL PROPOSTA CONTRATO Nº016/2021 R$ 29.400,00 Valor reajustado do item para menor 
R$ 31.710,00 

 
2.1 - O valor unitário/global do item para o fornecimento do objeto deste Termo Aditivo R$ 2.310,00 (dois mil e 
trezentos e dez reais) constante nos itens aditados (03), conforme proposta de reajuste adequada da empresa 

vencedora. 

Parágrafo único - As despesas serão suportadas pela dotação orçamentária do ano calendário 2021. 

GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 041 122 0002 2005; Elemento de Despesa: 33.90.30 -00 outros materiais de consumo 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Unidade Orçamentária: 041 122 0002 2095; Elemento de Despesa: 33.90.30 -00 outros materiais de consumo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;  

Unidade Orçamentária: 12 361 0014 2025; Elemento de Despesa: 33.90.30 -00 outros materiais de consumo 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente termo entra em vigor na data da sua assinatura. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem em vigor e aqui ratificadas as demais regras e especificações constantes na 

Ata de Registro de Preços Nº011/2021-PMSC, e Contrato nº016/2021-PMSC, as quais não tenham sido 

expressamente modificadas por este Instrumento, cuja ratificação é feita pelas partes. 
 

E assim, para firmeza e validade do que aqui foi acordado, lavrou-se o presente instrumento 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai devidamente assinado pelas partes Contratantes e pelas 
testemunhas indicadas. 

 

Santa Cruz - PE, 09 de abril de 2021. 
 
 

____________________________ 
Eliane Maria da Silva Soares 

Prefeita Municipal 
 

 
 

________________________________ 
JOÃO BOSCO A. DE SOUZA - ME 

CNPJ: 35.337.526/0001-46 
FORNECEDOR REGISTRADO 

TESTEMUNHAS:  
 

___________________________________ 
CPF/MF n.º 
 
___________________________________ 
CPF/MF n.º 
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