- Apostila para Reequilíbrio de Preço -
Prefeitura Municipal de Alegre


APOSTILAMENTO N° 001 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2020 – PE N° 001/2020 PARA REEQUILÍBRIO DE PREÇO, CONFORME PROCESSO N° 2225 DE 14/05/2021.


1. DO OBJETO
Constitui o objeto da presente Ata o Registro de Preços - ARP, para fornecimento pela empresa, de AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, para atender as necessidades do Município de Alegre/ES.

2. DA ATA
Empresa S.J. DEGASPERI LTDA - EPP, CNPJ n° 36.064.100/0001-29, situada à Rua Eliezer Gonçalves de Jesus, 206 – Pavimento 01 Comercio – Santana – Cariacica/ES – CEP: 29.154-130, representada por seu sócio, Sidicley João Degasperi, brasileiro, casado, empresário, CPF n° 031.790.057-93.

3. DO REEQUILÍBRIO UTILIZADO
A partir desta data serão reequilibrados em relação ao preço homologado, conforme cálculo do reequilíbrio anexo aos autos do Proc. N° 2225 de 14/05/2021, o seguinte item:

ITEM
OBJETO
UNID.
PREÇO DO PREGÃO
PREÇO APÓS REEQUILÍBRIO
001
CESTA BÁSICA
Cesta básica composta de:
	um pacote de Arroz, tipo 01, classe longo fino, tipo subgrupo polido, embalagem plástica com 5 Kg;

duas latas de Óleo vegetal comestível, matéria-prima soja, aplicação culinária em geral, tipo refinado, embalagem com no mínimo 900 ml (cada); 
Um pacote de Leite em pó, tipo integral, ingredientes: soro leite desmineralizado, maltodextrina, óleo soja, tipo integral, sabor neutro, 60% caseína e 40% de proteínas solúveis, embalagem contendo no mínimo 1 kg ; 
Um pacote de Açúcar, tipo cristal, branco, embalagem com 5 kg; 
Dois pacotes de Pó de café, tipo 1, extra forte, tipo torrado e moído, embalagem plástica, pacote com no mínimo 250g (cada); 
Dois pacotes de Fubá, especial, aspecto físico pó fino, isento de sujidade, mofo e fermentação, cor amarela, matéria-prima milho, pacote com 01 kg (cada); 
Duas latas de sardinha 250g (cada); 
Um pacote de Trigo, tipo farinha trigo, material trigo especial, apresentação pó, tipo 01, com fermento, pacote com 1 Kg; 
Um pacote de Farinha, tipo de mandioca, apresentação crua, tipo grupo seca, tipo subgrupo fina, tipo classe branca, tipo 1, embalagem plástica com 1 kg; 
Dois pacotes de Biscoito à base de maisena, apresentação retangular, sem recheio, embalagem com no mínimo 500 g (cada); 
Um pacote de carne seca, tipo 1, de qualidade, embalagem com 01kg; 
Dois pacotes de Biscoito salgado, sabor água e sal, apresentação quadrado, sem recheio, embalagem com no mínimo 500 g (cada);
Dois pacotes de Feijão, tipo 1, tipo grupo anão, tipo classe preto, pacote com 1 Kg (cada); 
Dois pacotes de macarrão, tipo com ovos, formato espaguete, pacote de 1 kg (cada);
Uma sacola de Sal, tipo refinado, aplicação alimentícia, teor máximo sódio 196 mg/g, aditivos iodo/prussiato amarelo soda/sílico alumínio sódio, acidez 7,50 ph, embalagem plástica com 1Kg.
UN
R$ 156,88
R$ 171,77

4. DO PERÍODO A QUE SE REFERE O REEQULÍBRIO
Período de 09/07/2021 a 09/09/2021.

5. DO ACRÉSCIMO
Será acrescido na presente ata, a partir desta data, o valor de R$ 16.751,25 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e um reais, vinte e cinco centavos), referente ao reequilíbrio de preços na ata, conforme segue:

ITEM
Quantidade Disponível
Valor acrescido por unidade                         
Valor acrescido Total
001
1.125
R$ 14,89
R$ 16.751,25
Valor Total
R$ 16.751,25


6. DO PREÇO
O preço total da ata, a partir do presente termo será de: R$ 193.241,25 (cento e noventa e três mil, duzentos e quarenta e um reais, vinte e cinco centavos).

7. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Disciplina do art. 65, inciso II, letra “d” c/c art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93.

8. DA INALTERAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas da ata ora apostilada, ficando este Termo como parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para igual distribuição e, consequentemente, produza seus efeitos legais.
	
	 

NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal de Alegre/ES



