TERMO ADITIVO N.º 040/2015
CONTRATO Nº 016/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2015 - Homologado em 26/02/2015
Objeto: Aquisição de roupa de cama, uniformes e outros, para manutenção das atividades
da Secretaria Municipal de Saúde
Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 26 de fevereiro de 2015, entre o Município de
Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito do Município o Senhor Arnildo Rieger, e
empresa INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA, já qualificados no Contrato original,
nos termos da solicitação formalizada pela Secretaria Municipal de Saúde, passa a vigorar
com as alterações seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Aquisição adicional de Uniformes, para atender a demanda de novos
servidores contratados, resultantes do Concurso Público n.º 001/2014, nas seguintes
quantidades:
LOTE 1 – ROUPA DE CAMA
Item Quantidade Produto
Valor Unitário
04

15

05

15

Lençol branco com elástico, para maca, medindo 2,07 x 0,81 21,00
metros, tecido 100% algodão – 180 fios.
Lençol branco para cama de ambulância, medindo 2,07 x 0,81 21,00
metros, tecido 100% algodão – 180 fios.

LOTE 2 – UNIFORMES e OUTROS
Item Quantidade Produto
02

02

03

01

04

02

Valor Unitário

Calças confeccionadas em tecido de brim, cor cinza, com 6 75,00
bolsos, com zíper – Tamanho adulto (conforme solicitação)
Camisetas de manga longa confeccionadas em tecido de 35,00
malha anti pilling, cor verde, com serigrafia à combinar,
tamanho adulto.
Camisetas de manga curta confeccionadas em tecido de 28,00
malha anti pilling, cor verde, com serigrafia à combinar,
tamanho adulto.

Parágrafo Único: Pelos serviços adicionais contratados, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, o valor de R$ 871,00 (oitocentos e setenta e um reais). O valor global do
contrato passa a ser de R$ 4.401,00 (quatro mil quatrocentos e um reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não
conflitarem com este, permanecerão inalteradas.
E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual
teor e forma.
Pato Bragado - PR, em 30 de abril de 2015.

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CONTRATANTE
Arnildo Rieger

INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA – CONTRATADO
Iria Adelina Ritt

