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PROCESSO Nº 005/2019 – PMI 
 

PREGÃO Nº 004/2019 - PMI 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 – PMI 
 
Município de Ipira, SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
82.814.260/0001-65, com sede na Rua XV de agosto, 342, Centro, Ipira, SC, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Senhor Emerson Ari Reichert, portador da Cédula de Identidade RG nº 14/R 
1.877.623 SSP-SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 758.846.159-49, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, das demais normas legais aplicáveis e por outro lado a Empresa ao final identificada e 
pessoa que a representa legalmente, em face de sua classificação das propostas apresentadas no 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 004/2019 - PMI, Ata de julgamento de Preços e 
homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para futura aquisição de 
material de higiene e limpeza, conforme a necessidade, para os Prédios Municipais, conforme 
especificações constantes no objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, nos 
seguintes termos: 

 
Considerando: A necessidade em adquirir 50 unidades de PAPEL TOALHA INTERFOLHADO: 02 ou 03 
dobras gofrado em alto relevo, 100% celulose virgem, extra branco, sem qualquer material estranho, folha 
simples, medidas mínimas 20 cm x 23 cm, gramatura mínima 26g/m², pacote com 1.000 folhas, para 
manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 
 
Considerando: O disposto no art. 57, da Lei 8.666/93, que permite a alteração contratual para 
adequação aos fins pretendidos; 
 

Resolvem: Aditar Ata de Registro de Preços nº 036/2019, na Clausula Primeira em que se adquire 50 
unidades de PAPEL TOALHA INTERFOLHADO: 02 ou 03 dobras gofrado em alto relevo, 100% celulose 
virgem, extra branco, sem qualquer material estranho, folha simples, medidas mínimas 20 cm x 23 cm, 
gramatura mínima 26g/m², pacote com 1.000 folhas a um custo unitário de R$ 13,14 (treze reais e 
quatorze centavos), totalizando o valor de R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais)  o que se faz 
nos seguintes termos:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA REDAÇÃO ORIGINAL 

 
1. Na redação original da Cláusula Primeira do Contrato nº 036/2019 consta que: 

 
1.1.  A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos de sua Proposta Comercial: 

 

Item 
Quan

t 
Und Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

03 
26 UN 

RODO DE ESPUMA: com base plástica, e cepa de madeira, 
tamanho de 25 x 08 cm: a espuma de ser grampeado na 
madeira e no plástico, cabo de 1,20 m com ponteira plástica. 

guirado  10,89 283,14 

05 
10 UN 

RODO METAL 60 CM: com cabo de alumínio de 1,40 m, 
contendo manopla na ponta, com reforço soldado na base de 
metal e EVA duplo prensado, fixação do cabo com parafuso, 
com aba anti-respingos de fácil substituição do EVA.  

CC 48,90 489,00 

15 
54  Far PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM NO MÍNIMO 60 M X 10CM: 

100% celulósicas virgens, extra branco, alta maciez, folha 
fofinho  78,80 4.255,20 
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simples picotada, gofrado em alto relevo, fardo com 16 pacotes 
com 4 unidades cada embalagem. Apresentar laudo de ensaio 
e microbiológico. 

22 
65 UN 

Toalha listrada, 85 % algodão, no mínimo 58 cm de largura x 
1,05 de comprimento, para ser usada como pano de chão.  

belmond 8,10 526,50 

26 
20 CX 

Luva de procedimento: luvas de látex 100% natural, ambidestro 
hipoalergenica, pó bioabrasível, atóxico, para servir merenda 
escolar TAM. M. Caixa com 50 pares.  

descarpack 26,35 527,00 

27 
15 CX 

Luva de procedimento: luvas de látex 100% natural, ambidestro 
hipoalergenica, pó bioabrasível, atóxico, para servir merenda 
escolar TAM. G. Caixa com 50 pares.  

descarpack 26,35 395,25 

30 
65 UN Toalhas de rosto 100% algodão 0.50x0.80, cores a escolher belmond 5,28 343,20 

32 
300 PCT 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO: 02 ou 03 dobras gofrado em 
alto relevo, 100% celulose virgem, extra branco, sem qualquer 
material estranho, folha simples, medidas mínimas 20 cm x 23 
cm, gramatura mínima 26g/m², pacote com 1.000 folhas. 
Apresentar laudo de ensaio e microbiológico. 

Bela vista 13,14 3.942,00 

34 
30 CX 

COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML: Primeira 
linha, resistente a compressão lateral, transparente, embaladas 
em tiras com 100 unidades, caixa com 25 tiras, pesando no 
mínimo, 200 g, acondicionadas em caixa de papelão, conforme 
norma NBR 14865/2012, produzido em poliestireno, atóxico, 
homogêneo, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, deformações e sujeiras (internamente) bordas lisas sem 
rebarbas, temperatura máxima para uso 100 ºc. O produto 
deverá ter registro no INMETRO.  

Coposul 93,50 2.805,00 

36 
96 UN 

Pano de prato branco, 50x70cm aproximadamente, 100% 
algodão.  

belmond 3,49 335,04 

38 
18 UN Lixeira plástica 10 litros com tampa. arplast 8,80 158,40 

41 
50 UN 

Sacos plásticos descartáveis para conservar alimentos. Para 
freezer e microondas, atóxico e inodoro, com 100 unidades para 
5kg.  

star 6,00 300,00 

43 
16 UN 

Escova sanitária em nylon, com cerdas em formato circular, com 
suporte. Dimensões: 38 alt. x 14 larg. x 14 comp. Cm. 

atacadão 7,45 119,20 

46 
05 PCT Touca descartável feita em tnt, Pacote 100 unidades. descarpack 6,39 31,95 

47 
13 UN 

Balde plástico para uso geral, durável, reforçado em 
polipropileno, fundo e borda reforçados, com alça plástica, de 
material não reciclado capacidade mínima 13 litros.  

arqplast 15,35 199,55 

50 
01 UN 

Rodo de borracha com cabo de madeira, comprimento em torno 
de 50 cm. 

companheira 9,30 9,30 

53 
12 UN Tapete antiderrapante em fibra de poliéster de 60cmx 40cm.  Belmond 18,00 216,00 

56 
04 CX 

Detergente glicerinado neutro: frasco com 500 ml.composição: 
tensoativos aniônicos, glicerina, coadjuvante, preservante, 
sequestrante, epessantes, corantes e veículos. componente 
ativo: linear alquibenzeno sulfanato de sódio, contém tensoativo 
biodegradável. Embalagem translucida, com data de fabricação 

naturatte 37,00 148,00 
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impressa na embalagem, rotulo contendo indicações, 
recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e 
modo de usar, embaladas em caixas de papelão com os dados 
do fabricante. Validade do produto devera ser superior a 18 
meses a partir da data de entrega. Apresentar AFE - 
Autorização de funcionamento da Empresa e Notificação 
MS/ANVISA. Conforme DECRETO N. 79.094/77 e RDC 
184/2001. 

57 
10 UN Desengordurante para fogão. Litro.  Ideal 8,89 88,90 

58 
20 PCT 

Guardanapo de papel folha dupla, extra branco, macio, com no 
mínimo 32,5 cm × 32,5cm , pacote com 50 unidades. 

topy 6,00 120,00 

62 
10 UN Escova com alça pequena para higienização de mão e unhas. pratik 3,10 31,00 

R$ 15.323,63 

 
O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma estabelecida no Edital 
do Pregão Presencial - Registro de Preços nº. 004/2019 – PMI que deu causa a este termo, vinculando-
se às regras estabelecidas no mesmo, como se aqui estivessem transcritas, das quais os signatários 
declaram terem pleno conhecimento. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITAMENTO 
 

2. O item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato nº 036/2019 passa a ter o acréscimo nos 
quantitativos, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
 

1.1 . A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos de sua Proposta Comercial: 
 

Item Quant Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

03 
26 UN 

RODO DE ESPUMA: com base plástica, e cepa de madeira, 
tamanho de 25 x 08 cm: a espuma de ser grampeado na 
madeira e no plástico, cabo de 1,20 m com ponteira plástica. 

guirado  10,89 283,14 

05 
10 UN 

RODO METAL 60 CM: com cabo de alumínio de 1,40 m, 
contendo manopla na ponta, com reforço soldado na base de 
metal e EVA duplo prensado, fixação do cabo com parafuso, 
com aba anti-respingos de fácil substituição do EVA.  

CC 48,90 489,00 

15 
54  Far 

PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM NO MÍNIMO 60 M X 10CM: 
100% celulósicas virgens, extra branco, alta maciez, folha 
simples picotada, gofrado em alto relevo, fardo com 16 pacotes 
com 4 unidades cada embalagem. Apresentar laudo de ensaio e 
microbiológico. 

fofinho  78,80 4.255,20 

22 
65 UN 

Toalha listrada, 85 % algodão, no mínimo 58 cm de largura x 
1,05 de comprimento, para ser usada como pano de chão.  

belmond 8,10 526,50 

26 
20 CX Luva de procedimento: luvas de látex 100% natural, ambidestro 

hipoalergenica, pó bioabrasível, atóxico, para servir merenda 
descarpack 26,35 527,00 
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escolar TAM. M. Caixa com 50 pares.  

27 
15 CX 

Luva de procedimento: luvas de látex 100% natural, ambidestro 
hipoalergenica, pó bioabrasível, atóxico, para servir merenda 
escolar TAM. G. Caixa com 50 pares.  

descarpack 26,35 395,25 

30 
65 UN Toalhas de rosto 100% algodão 0.50x0.80, cores a escolher belmond 5,28 343,20 

32 
350 PCT 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO: 02 ou 03 dobras gofrado 
em alto relevo, 100% celulose virgem, extra branco, sem 
qualquer material estranho, folha simples, medidas mínimas 
20 cm x 23 cm, gramatura mínima 26g/m², pacote com 1.000 
folhas. Apresentar laudo de ensaio e microbiológico. 

Bela vista 13,14 4.599,00 

34 
30 CX 

COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML: Primeira 
linha, resistente a compressão lateral, transparente, embaladas 
em tiras com 100 unidades, caixa com 25 tiras, pesando no 
mínimo, 200 g, acondicionadas em caixa de papelão, conforme 
norma NBR 14865/2012, produzido em poliestireno, atóxico, 
homogêneo, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, deformações e sujeiras (internamente) bordas lisas sem 
rebarbas, temperatura máxima para uso 100 ºc. O produto 
deverá ter registro no INMETRO.  

Coposul 93,50 2.805,00 

36 
96 UN 

Pano de prato branco, 50x70cm aproximadamente, 100% 
algodão.  

belmond 3,49 335,04 

38 
18 UN Lixeira plástica 10 litros com tampa. arplast 8,80 158,40 

41 
50 UN 

Sacos plásticos descartáveis para conservar alimentos. Para 
freezer e microondas, atóxico e inodoro, com 100 unidades para 
5kg.  

star 6,00 300,00 

43 
16 UN 

Escova sanitária em nylon, com cerdas em formato circular, com 
suporte. Dimensões: 38 alt. x 14 larg. x 14 comp. Cm. 

atacadão 7,45 119,20 

46 
05 PCT Touca descartável feita em tnt, Pacote 100 unidades. descarpack 6,39 31,95 

47 
13 UN 

Balde plástico para uso geral, durável, reforçado em 
polipropileno, fundo e borda reforçados, com alça plástica, de 
material não reciclado capacidade mínima 13 litros.  

arqplast 15,35 199,55 

50 
01 UN 

Rodo de borracha com cabo de madeira, comprimento em torno 
de 50 cm. 

companheira 9,30 9,30 

53 
12 UN Tapete antiderrapante em fibra de poliéster de 60cmx 40cm.  Belmond 18,00 216,00 

56 
04 CX 

Detergente glicerinado neutro: frasco com 500 ml.composição: 
tensoativos aniônicos, glicerina, coadjuvante, preservante, 
sequestrante, epessantes, corantes e veículos. componente 
ativo: linear alquibenzeno sulfanato de sódio, contém tensoativo 
biodegradável. Embalagem translucida, com data de fabricação 
impressa na embalagem, rotulo contendo indicações, 
recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e 
modo de usar, embaladas em caixas de papelão com os dados 
do fabricante. Validade do produto devera ser superior a 18 
meses a partir da data de entrega. Apresentar AFE - Autorização 
de funcionamento da Empresa e Notificação MS/ANVISA. 
Conforme DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001. 

naturatte 37,00 148,00 

57 
10 UN Desengordurante para fogão. Litro.  Ideal 8,89 88,90 
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58 
20 PCT 

Guardanapo de papel folha dupla, extra branco, macio, com no 
mínimo 32,5 cm × 32,5cm , pacote com 50 unidades. 

topy 6,00 120,00 

62 
10 UN Escova com alça pequena para higienização de mão e unhas. pratik 3,10 31,00 

R$ 15.980,63 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Das Demais Cláusulas: 
 

2. As demais Cláusulas do Contrato original, não alteradas pelo presente, permanecem em 
pleno vigor. 

 
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 

(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e 
por duas testemunhas que a tudo assistiram. 

 
 

Ipira, SC, 27 de Novembro de 2019. 
 
 
 

 
 Nome da Empresa: ENIO DELAZERI EIRELI - ME 

 CNPJ: 07.383.088/0001-17 
Representante legal da Detentora da Ata: Enio Delazeri  

CPF: 453.533.100-63 
Telefone: (49)  

E-mail: capinzalcenter@gmail.com 
 
 

 
 
 

Emerson Ari Reichert  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

 
Nome: Neocir Rogério de Césaro Neocir Rogério de Cesaro 
        CPF: 732.395.779-68 

Nome: Cidiane Pedrussi 
CPF: 062.649.279-37 

 


