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Pelo 'presente inst!u~ento;=.d~.lJ.thjado, o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representada pela Prefeita, Sra. Cleci M. Rambo Loffi, 
residente na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n" 331, Loteamento Groff, nesta Cidade de Mercedes, Estado 
do Paraná, inscrita no CPF sob n°. 886.335.359-04, portadora da Carteira de Identidade n°. 
5.107.835-7, expedi da pela SSPIPR, a seguir denominado MUNICÍPIO, e a empresa ATM 
Alimentos Ltda. EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°. 05.862.721/0001- 
24, Inscrição Estadual n" 90733892-48, com sede na Rua Alba Vieira, n". 683, sala 01, CEP 85.818- 
630, Núcleo Industrial lI, Cataratas, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato 
representada por seu representa legal, Sr. Alexandre Tolotti de Mesquita, residente e domiciliado na 
Rua Plínio Salgado, n", 579, CEP 85.806-150, Jardim Santa Luzia, na Cidade de Cascavel, Estado 
do Paraná, portador da Carteira de Identidade n°. 6.223.555-1, expedida pela SSPIPR, inscrito no 
CPF sob n". 025.579.019-89, de agora em diante designada FORNECEDORA, resolvem, de comum 
acordo, celebrar o presente Termo Aditivo, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica recomposto o equilíbrio econômico-financeiro dos subitens 1, 5 e 
6, do item 1, do objeto da Ata de Registro de Preços n." 227/2020, celebrada em 07 de julho de 
2020 fi d . , con orme qua ro a seguir: 

R$ Unit R$ Total 
Subitem Estoque Unid Descrição Acréscimo (novo) (acrésci 

mo) 
Arroz parboilizado; tipo i: longo; , 

1 675 und grãos inteiros; sem sujidades e/ou 7,85 19,57 5.298,75 objetos estranhos; acondicionado em 
pacote plástico; 5kg; Sabor Sul 
Feijão; preto; tipo 1; novo; com grãos 

5 675 und inteiros; sem sujidades; em saco 1,24 12,04 4.482,00 
plástico com 1kg. Femila 

Óleo de soja; comestível; sem ranço 
6 675 und ou sujeiras; em frascos contendo 3,30 9,50 4.320,00 

900ml. Coamo 
Total 8.363,25 

Parágrafo único: A presente alteração realiza-se por interesse das partes, com fulcro no art. 65, 
inciso lI, alínea "d", da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência do pactuado na cláusula anterior, fica acrescido ao valor 
do item 1, a importância de R$ 8.363,25 (oito mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e cinco 
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centavos). Assim sendo, o valor total da Ata não poderá exceder a soma de R$ 76.200,75 (setenta e 
seis mil, duzentos reais e setenta e cinco centavos). 

Parágrafo único: Em decorrência do disposto na Cláusula supra, o valor unitário do objeto do item 
1 da Ata de Registro de Preços n° 227/2020 passa a ser de R$ 112,89 (cento e doze reais e oitenta e 
nove centavos), sendo a composição do valor unitário correspondente às importâncias indicadas no 
quadro abaixo: 

Subitem Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Sub 
Item 

Arroz parboilizado; tipo 1· longo; grãos , 
1 1 unid inteiros; sem sujidades e/ou objetos estranhos; 19,57 19,57 acondicionado em pacote plástico; 5kg; Sabor 

Sul 
Açúcar; refinado e granulado, na cor branca; 

2 1 unid tipo cristal; obtido da cana -de-açúcar; 6,87 6,87 
embalagem com 5 kg. Estrela 
Farinha de trigo; tipo especial; de cor branca; 

3 1 unid isenta de sujidades; em embalagem contendo 9,69 9,69 
5kg. Nutritiva 
Sal; refinado; iodado; de 1 a qualidade; em 

4 1 unid embalagens plásticas contendo lkg; livre de 1,07 1,07 
sujeiras e objetos estranhos. 5 Estrelas 
Feijão; preto; tipo 1; novo; com grãos inteiros; 

5 2 unid sem sujidades; em saco plástico com lkg. 6,02 12,04 
Femila 

6 2 unid Óleo de soja; comestível; sem ranço ou 4,75 9,50 sujeiras; em frascos contendo 900ml. Coamo 
Fubá; de milho; simples; cor amarela; 

7 1 unid apropriado ao consumo; adequadamente 2,27 2,27 
embalado; pacote com lkg. Siloti 
Leite em pó instantâneo; integral; 

8 2 unid adequadamente embalado; embalagem com 7,50 15,00 
400gr. Danky 

9 2 unid PÓ para gelatina; embalagem com 20gr (mín); 0,66 1,32 sabores diversos. La Rend 

10 1 unid Biscoito sortido; embalagem com 350g (mín). 3,31 3,31 
Prodasa 
Café em pó; torrado e moído; de Ia qualidade; 

11 1 unid embalado adequadamente; em embalagem 4,94 4,94 
contendo 500gr. Paraná 
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Subitem Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Sub 
Item 

Macarrão; tipo espaguete; fino; de P 
12 2 unid qualidade; apresentar data de validade mínima 2,18 4,36 de 6 meses; acondicionado em pacote plástico 

de 500 gr. Ninfa 
Sabão em pó; com tensoativo, biodegradável, 
amaciante; composição: tenso ativo anionico, 
coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, 
tamponantes, corante, fragrância, carga e água; 

13 1 unid princípio ativo alquil benzeno sulfonato de 4,36 4,36 
sódio; adequadamente embalado; em 
embalagem contendo 1 kg; indicação da data de 
fabricação, prazo de validade e composição 
química. Alpes 
Sabão em barra; neutro; glicerinado; testado 

14 1 unid dermatologicamente; em embalagem com 05 4,27 4,27 
unidades, pesando 200gr cada. Barra Nova 

15 1 unid Álcool 70%; gel antisséptico; embalagem com 9,72 9,72 300 ml. Alpes 
Água sanitária; composição: hipoclorito de 

16 2 unid sódio entre 2,0% e 2,5% p/p de cloro ativo; 2,30 4,60 com tampa rosqueável; embalagem plástica 
contendo 1 litro. Alpes 

R$ Unitário 112,89 

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas as demais cláusulas da Ata acima mencionada. 

E, por estarem assim acordes, foi lavrado o presente Termo Aditivo, que depois de lido e ratificado, 
vai assinados por todos, com duas testemunhas. 

Mercedes, 10 de setembro de 2020. 

rf ~ /" .((~~ J I~ 
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MUNICÍPIO 
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FORNECEDORA 
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RG n° 7.170.368-1 
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