
 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2021 - PMI 

PREGÃO Nº 002/2021 - PMI 

MINUTA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2021 - 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 Marcelo Baldissera, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 14/R 1.877.623 SSP-SC e inscrito 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. 

002/2021 - PMI, Ata de julgamento de Preços e homologada pela autoridade competente, 

RESOLVEM registrar os preços para futura aquisição de gêneros alimentícios, para compor a 

merenda escolar, das escolas da rede municipal, conforme especificações constantes no objeto do 

Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos: 

Considerando a solicitação da empresa no reequilíbrio do preço dos itens 06 (Biscoito doce do tipo 

maisena), 17 (Óleo de Soja refinado tipo 1), 35 (Bolacha integral salgada), 36 (Carne Bovina 

moída), 65 (Açúcar refinado branco de 1ª qualidade). 

Considerando o parecer jurídico favorável ao reequilíbrio 

Resolve aditar a ata de registro de preço nº 034/2021, revisando o preço unitário do item 06 

(Biscoito doce do tipo maisena), 17 (Óleo de Soja refinado tipo 1), 35 (Bolacha integral salgada), 36 

(Carne Bovina moída), 65 (Açúcar refinado branco de 1ª qualidade). 

Cláusula Primeira – Da alteração 

1.1. Fica revisado o preço do item 06 (Biscoito doce do tipo maisena) de R$ 2,65 (dois reais e 

sessenta e cinco centavos) para R$ 2,92 (dois reais e noventa e dois centavo); item 17 (Óleo de 

Soja refinado tipo 1) de R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 7,93 (sete reais e 

noventa e três centavos); item 35 (Bolacha integral salgada) de R$ 3,90 (três reais e noventa 

centavos) para R$ 4,58 (quatro reais e cinquenta e oito centavos); item 36 (Carne Bovina moída) de 

R$ 17,97 (dezessete reais e noventa e sete centavos) para R$ 24,89 (vinte e quatro reais e oitenta 

e nove centavos); item 65 (Açúcar refinado branco de 1ª qualidade) de R$ 12,80 (doze reais e 

oitenta centavos) para R$ 16,49 (dezesseis reais e quarenta e nove centavos). 

 

Cláusula Segunda – Da quantidade fornecida e a fornecer 

2.1. Em razão da alteração do preço do item 06 (Biscoito doce do tipo maisena), 17 (Óleo de Soja 

refinado tipo 1), 35 (Bolacha integral salgada), 36 (Carne Bovina moída), 65 (Açúcar refinado 

branco de 1ª qualidade) fica esclarecido que os produtos fornecidos até essa data vigoraram da 

seguinte forma: 



 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 200 Unid 

Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, deverá ser obtido de matérias primas 

sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau, ou outros 

detritos vegetais. Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante 

lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico, aromatizantes, e não deve conter glúten, acondicionado em 

embalagem atóxica, original do fabricante, com prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de 

entrega e lote. Pacote com 400g. 

2,55 510,00 

03 290 Unid 

Arroz, classe longo fino, polido, tipo 1, subgrupo parboilizado, acondicionado em embalagem plástica atóxica, 

original do fabricante, resistente, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e 

fragmentos estranhos, deve ser de procedência nacional e ser de safra corrente, informações do fabricante, 

especificação do produto, data de validade de no mínimo 12 meses  e lote, Com rendimento após o cozimento de 

no mínimo 2,5 vezes a mais do peso anterior a cocção, devendo também apresentar coloração branca, grãos 

íntegros e soltos após o cozimento. Pacote com 5 kg. 

18,80 5.452,00 

06 400 Unid 

Biscoito doce do tipo maisena, primeira qualidade. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não 

podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, na embalagem deverá constar 

informações do fabricante, especificação do produto, prazo de validade de no mínimo 6 meses e lote. Pacote com 

370g. 

2,65 1.060,00 

07 400 Unid 

Bolacha Salgada tipo “água e sal”, acondicionada em embalagem plástica atóxica, original do fabricante, 

ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, 

estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, acidulante ácido 

lático, contém glúten. Pode conter traços de soja e leite, mas não adição de leite. Serão rejeitados biscoitos mal 

cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, na 

embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, prazo de validade de no mínimo 

6 meses e lote. Pacote com 370g. 

3,19 1.276,00 
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08 200 Vidro 

Café granulado solúvel instantâneo, com ausência de larvas, parasitos e substâncias estranhas, não contendo 

glúten, acondicionado em embalagem atóxica, original do fabricante, com especificações do produto, informações 

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses e lote. Embalagem com 200g. 

8,95 1.790,00 

10 60 Unid 

Colorífico vermelho, em pó, fino, homogêneo, de coloração vermelho intenso, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprios, isentos de materiais estranhos e livre de umidade, acondicionado em embalagem plástica atóxica, 

original do fabricante, com informações, especificações do produto, data de fabricação e prazo de validade de no 

mínimo 6 meses. Pacote com 500g. 

3,97 238,20 

11 200 Unid 

Creme Vegetal com sal, emulsão de água e óleos vegetais, não possui leite e seus derivados em sua 

composição. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, original do fabricante, com informações, 

especificações do produto, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses. Embalagem de 500g. 

2,00 400,00 

14 30 Unid 

Fermento Químico em pó, de 1° qualidade, A base de amido de milho ou fécula de mandioca, bicarbonato de 

sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico, não contendo glúten, acondicionado em embalagem atóxica, 

original do fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, prazo de validade mínimo de 6 

meses. Embalagem de 250g. 

3,90 117,00 

17 300 Und 
Óleo de Soja refinado tipo 1, cem por cento natural, acondicionado em embalagem pet original do fabricante, com 

prazo de validade mínimo de 12 meses. Embalagem de 900ml. 
6,57 1.971,00 

20 160 Kg 

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio 

e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e no máximo 15mg por Kg de acordo com a Legislação 

Federal Específica, acondicionado em embalagem plástica atóxica e resistente, original do fabricante, prazo de 

validade mínimo de 12 meses. Embalagem de 1 kg. 

1,00 160,00 

24 150 Unid 

Gelatina em pó, sabores variados, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante, 

aromatizantes e corantes artificiais, não contendo glúten, com ausência de umidade ou sujidades, acondicionado 

em embalagem atóxica, original do fabricante, enriquecida com vitaminas C, D e E, com especificações do 

produto, informações do fabricante, prazo de validade mínimo de 6 meses. Embalagem de 35 Kg 

0,75 112,50 
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26 150 

 

Pct 

Macarrão Com Ovos Tipo Letrinhas (Alfabeto): A Base de: farinha de trigo, ovos/ corante natural ou outras 

substâncias permitidas e submetidas a processos tecnológicos adequados. Composição nutricional máxima de 76 

gramas de hidrato de carbono. Isento de parasitas. Embalagem de 500 gramas. 

2,99 448,50 

34 150 Und 

Café torrado e moído, duplamente embalado, sendo a primeira embalagem em caixa protetora de papelão e a 

segunda em embalagem a vácuo laminada, torração escura, sem glúten e sem gordura saturada, com selo de 

pureza ABIC, embalagem pacote com 500 Gramas. 

5,49 823,50 

35 300 Unid 

Bolacha integral Salgada, enriquecido com ferro e ácido fólico, acondicionada em embalagem plástica atóxica, 

original do fabricante. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de 

dureza e nem se apresentar quebradiço, na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação 

do produto, prazo de validade de no mínimo 6 meses e lote. Pacote com 370g. 

3,90 1.170,00 

36 1.200 Kg 

Carne Bovina moída, fresca de 1ª, aspecto próprio, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 

encobrir alguma alteração, devendo conter no máximo 4% de gordura, ser isenta de cartilagens, e conter no 

máximo 3% de aponevroses (nervos), acondicionada em embalagem plástica atóxica, resistente. Deve vir 

embalada em sacos de 2Kg com etiqueta de pesagem e informações do fabricante, especificação do produto, 

data de fabricação e prazo de validade, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) 

ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 

17,97 21.564,00 

42 20 Und Canela em rama, embalagem plástica, atóxica e resistente de 10g, validade mínima de 12 meses. 1,29 25,80 

45 150 Kg 
Sagu, tipo 1. Validade mínima de 12 meses. Embalagem original com especificações do fabricante peso líquido 

de 1 kg. 
2,30 345,00 

46 120 Kg 
Farinha de mandioca torrada, fina, seca, tipo 1, isenta de sujidades. Acondicionada em embalagem limpa, atóxica, 

não violada e resistente, validade mínima de 6 meses.  Embalagem de 1 kg. 
2,97 356,40 

53 200 Unid Lentilha, tipo 1, classe média, de 1ª qualidade, sem grãos mofados e/ou sujidades, acondicionada em embalagem 

plástica, atóxica, resistente, original do fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, lote 

4,94 988,00 



 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
 

e prazo de validade mínimo de 6 meses. Embalagem de 500g. 

54 150 

 

 

Pct 

Macarrão parafuso, com ovos pasteurizados- pacote com 500g. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada 

em pacotes de papel multifoliado, bem vedado, validade: mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. a 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, 

lote e informações nutricionais. 

1,86 279,00 

62 40 Unid 

Biscoito doce tipo Maria sem lactose e sem a proteína do leite. Características Técnicas: Produto obtido 

peloamassamento e cozimento conveniente de massade farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, 

féculas, fermentadas ou não e outrassubstâncias permitidas na legislação. Umidademáxima de 6%. Ingredientes 

mínimos: Farinhade trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido,sal, 

açúcar, fermentos químicos e estabilizante lecitina de soja. Observação: Não deve conterlactose. Embalagem: 

dupla, sendo a interna empolipropileno bi orientada e a externa em filmelaminado flexível composto de 

polipropileno bi orientado. Pacote com 400 gramas. Prazo de validade de 12 meses a partir da data de entrega e 

lote. 

5,99 239,60 

65 200 Unid 

Açúcar refinado branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem plástica atóxica, resistente, original do 

fabricante, aspecto granuloso de fino a médio, deverá ser de origem vegetal fabricado a partir de sacarose de 

cana de açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais ou vegetais, na 

embalagem devem constar informações do produto, prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de 

entrega e lote. Pacote com 5 kg. 

12,80 2.560,00 

69 200 Unid 
Milho de pipoca Premium, classe amarelo, grupo duro, tipo 1. Rótulo com informação nutricional, data de validade 

e lote. Informação sobre glúten 
2,78 556,00 

 

 

 - Restando a seguinte quantidade: 
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ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 200 Unid 

Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, deverá ser obtido de matérias primas 

sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau, ou outros 

detritos vegetais. Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante 

lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico, aromatizantes, e não deve conter glúten, acondicionado em 

embalagem atóxica, original do fabricante, com prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de 

entrega e lote. Pacote com 400g. 

2,55 510,00 

03 290 Unid 

Arroz, classe longo fino, polido, tipo 1, subgrupo parboilizado, acondicionado em embalagem plástica atóxica, 

original do fabricante, resistente, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e 

fragmentos estranhos, deve ser de procedência nacional e ser de safra corrente, informações do fabricante, 

especificação do produto, data de validade de no mínimo 12 meses  e lote, Com rendimento após o cozimento de 

no mínimo 2,5 vezes a mais do peso anterior a cocção, devendo também apresentar coloração branca, grãos 

íntegros e soltos após o cozimento. Pacote com 5 kg. 

18,80 5.452,00 

06 338 Unid 

Biscoito doce do tipo maisena, primeira qualidade. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, 

não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, na embalagem deverá 

constar informações do fabricante, especificação do produto, prazo de validade de no mínimo 6 meses e 

lote. Pacote com 370g. 

2,92 986,96 

07 400 Unid 

Bolacha Salgada tipo “água e sal”, acondicionada em embalagem plástica atóxica, original do fabricante, 

ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, 

estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, acidulante ácido 

lático, contém glúten. Pode conter traços de soja e leite, mas não adição de leite. Serão rejeitados biscoitos mal 

cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, na 

embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, prazo de validade de no mínimo 

6 meses e lote. Pacote com 370g. 

3,19 1.276,00 
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08 200 Vidro 

Café granulado solúvel instantâneo, com ausência de larvas, parasitos e substâncias estranhas, não contendo 

glúten, acondicionado em embalagem atóxica, original do fabricante, com especificações do produto, informações 

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses e lote. Embalagem com 200g. 

8,95 1.790,00 

10 60 Unid 

Colorífico vermelho, em pó, fino, homogêneo, de coloração vermelho intenso, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprios, isentos de materiais estranhos e livre de umidade, acondicionado em embalagem plástica atóxica, 

original do fabricante, com informações, especificações do produto, data de fabricação e prazo de validade de no 

mínimo 6 meses. Pacote com 500g. 

3,97 238,20 

11 200 Unid 

Creme Vegetal com sal, emulsão de água e óleos vegetais, não possui leite e seus derivados em sua 

composição. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, original do fabricante, com informações, 

especificações do produto, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses. Embalagem de 500g. 

2,00 400,00 

14 30 Unid 

Fermento Químico em pó, de 1° qualidade, A base de amido de milho ou fécula de mandioca, bicarbonato de 

sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico, não contendo glúten, acondicionado em embalagem atóxica, 

original do fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, prazo de validade mínimo de 6 

meses. Embalagem de 250g. 

3,90 117,00 

17 252 Und 
Óleo de Soja refinado tipo 1, cem por cento natural, acondicionado em embalagem pet original do 

fabricante, com prazo de validade mínimo de 12 meses. Embalagem de 900ml. 
7,93 1.998,36 

20 160 Kg 

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio 

e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e no máximo 15mg por Kg de acordo com a Legislação 

Federal Específica, acondicionado em embalagem plástica atóxica e resistente, original do fabricante, prazo de 

validade mínimo de 12 meses. Embalagem de 1 kg. 

1,00 160,00 

24 150 Unid 

Gelatina em pó, sabores variados, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante, 

aromatizantes e corantes artificiais, não contendo glúten, com ausência de umidade ou sujidades, acondicionado 

em embalagem atóxica, original do fabricante, enriquecida com vitaminas C, D e E, com especificações do 

produto, informações do fabricante, prazo de validade mínimo de 6 meses. Embalagem de 35 Kg 

0,75 112,50 
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26 150 

 

Pct 

Macarrão Com Ovos Tipo Letrinhas (Alfabeto): A Base de: farinha de trigo, ovos/ corante natural ou outras 

substâncias permitidas e submetidas a processos tecnológicos adequados. Composição nutricional máxima de 76 

gramas de hidrato de carbono. Isento de parasitas. Embalagem de 500 gramas. 

2,99 448,50 

34 150 Und 

Café torrado e moído, duplamente embalado, sendo a primeira embalagem em caixa protetora de papelão e a 

segunda em embalagem a vácuo laminada, torração escura, sem glúten e sem gordura saturada, com selo de 

pureza ABIC, embalagem pacote com 500 Gramas. 

5,49 823,50 

35 256 Unid 

Bolacha integral Salgada, enriquecido com ferro e ácido fólico, acondicionada em embalagem plástica 

atóxica, original do fabricante. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo 

apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, na embalagem deverá constar 

informações do fabricante, especificação do produto, prazo de validade de no mínimo 6 meses e lote. 

Pacote com 370g. 

4,58 1.172,48 

36 1005 Kg 

Carne Bovina moída, fresca de 1ª, aspecto próprio, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa 

alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter no máximo 4% de gordura, ser isenta de 

cartilagens, e conter no máximo 3% de aponevroses (nervos), acondicionada em embalagem plástica 

atóxica, resistente. Deve vir embalada em sacos de 2Kg com etiqueta de pesagem e informações do 

fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, registro no Ministério da 

Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 

24,89 25.014,45 

42 20 Und Canela em rama, embalagem plástica, atóxica e resistente de 10g, validade mínima de 12 meses. 1,29 25,80 

45 150 Kg 
Sagu, tipo 1. Validade mínima de 12 meses. Embalagem original com especificações do fabricante peso líquido 

de 1 kg. 
2,30 345,00 

46 120 Kg 
Farinha de mandioca torrada, fina, seca, tipo 1, isenta de sujidades. Acondicionada em embalagem limpa, atóxica, 

não violada e resistente, validade mínima de 6 meses.  Embalagem de 1 kg. 
2,97 356,40 

53 200 Unid Lentilha, tipo 1, classe média, de 1ª qualidade, sem grãos mofados e/ou sujidades, acondicionada em embalagem 

plástica, atóxica, resistente, original do fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, lote 

4,94 988,00 
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e prazo de validade mínimo de 6 meses. Embalagem de 500g. 

54 150 

 

 

Pct 

Macarrão parafuso, com ovos pasteurizados- pacote com 500g. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada 

em pacotes de papel multifoliado, bem vedado, validade: mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. a 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, 

lote e informações nutricionais. 

1,86 279,00 

62 40 Unid 

Biscoito doce tipo Maria sem lactose e sem a proteína do leite. Características Técnicas: Produto obtido 

peloamassamento e cozimento conveniente de massade farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, 

féculas, fermentadas ou não e outrassubstâncias permitidas na legislação. Umidademáxima de 6%. Ingredientes 

mínimos: Farinhade trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido,sal, 

açúcar, fermentos químicos e estabilizante lecitina de soja. Observação: Não deve conterlactose. Embalagem: 

dupla, sendo a interna empolipropileno bi orientada e a externa em filmelaminado flexível composto de 

polipropileno bi orientado. Pacote com 400 gramas. Prazo de validade de 12 meses a partir da data de entrega e 

lote. 

5,99 239,60 

65 145 Unid 

Açúcar refinado branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem plástica atóxica, resistente, 

original do fabricante, aspecto granuloso de fino a médio, deverá ser de origem vegetal fabricado a partir 

de sacarose de cana de açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos 

animais ou vegetais, na embalagem devem constar informações do produto, prazo de validade de no 

mínimo 12 meses a partir da data de entrega e lote. Pacote com 5 kg. 

16,49 2.391,05 

69 200 Unid 
Milho de pipoca Premium, classe amarelo, grupo duro, tipo 1. Rótulo com informação nutricional, data de validade 

e lote. Informação sobre glúten 
2,78 556,00 

 

 O valor do reajuste dos itens 06 (Biscoito doce do tipo maisena), 17 (Óleo de Soja refinado tipo 1), 35 (Bolacha integral salgada), 36 (Carne Bovina 

moída), 65 (Açúcar refinado branco de 1ª qualidade) será de R$ 8.110,77 (oito mil, cento e dez reais e setenta e sete centavos). 



 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
 

 

Cláusula Terceira – Da quantidade fornecida e a fornecer 

 
2. As demais Cláusulas do Ata 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 20 de julho de 2021. 

 

 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) 3555-3408 

E-mail: capinzalcenter@gmail.com 

 

Ivan Kohler Schulte  

Secretario Municipal de Educação e Desporto 

 

Fiscal de Contrato: 

______________________________ 

Nome Fiscal: ROSANA BATISTELI 

CPF: 080.726.619-14 

 

Testemunhas:  

Nome: Elmirio Alexandre dos Santos Nome: Cristiane Ferri  

CPF: 049.426.259-12 CPF: 098.633.269-09 


