
ViniNeW 
ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA 

Assunto: Acréscimo do Valor 
Contrato n°: 016/2021 
Contratada: DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 
CNPJ: 36.433.875/0001-24. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO E PARA OS DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES, ATIVIDADES E 
PROGRAMAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA. 

A. 
Exma. Sra. Prefeita 
MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO 
Prefeita de P M de RIACHÃO DO POÇO - PB, 

O Contrato n° 016/2021 tem como objeto a, para eventual Contratação de empresa 
especializada na aquisição de gêneros alimentícios para merenda dos alunos da rede municipal de 
ensino e para os desenvolvimentos das ações, atividades e programas de todas as secretarias da 
prefeitura. 

Sirvo-me do presente, no sentido de SOLICITAR a autorização para o acréscimo quantitativo 
no valor estimado de R$ 72.793,28 (setenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e 
oito centavos), correspondente a aproximadamente 24,80% da contratação, que objetivou aquisição 
de gêneros alimentícios para merenda dos alunos da rede municipal de ensino e para os 
desenvolvimentos das ações, atividades e programas de todas as secretarias da prefeitura, de 
acordo com a Adesão n° 001/2021, Contrato n° 016/2021, face o aumento da demanda apenas 
identificada no decorrer da execução do contrato. 

Portanto, em virtude do aumento significativo da demanda, houve a necessidade de si 
aumentar os quantitativos já contratados para suprir a demanda das secretarias municipais. 

Portanto, o aumento visa atender as demandas apresentadas pelas demais secretarias 
municipais, no que diz respeito ao fornecimento de gênero alimentício, conforme planilha em anexo. 

Destarte, conforme demonstrado acima, tanto as razões técnicas quanto legais autorizam o 
aditamento contratual. 

Assim sendo, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize a prorrogação do prazo contratual 
conforme proposto. 

É nossa justificativa. 

Riachão do Poço-PB, 29 de Outubro de 2021 

Secretario de Administração 
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