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PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 PMXV 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2018 PMXV 
 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 002/2018 PMXV 
 
O Município de Xavantina/SC, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ENOIR FAZOLO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob 
o n.º 518.220.759-04e a empresa ADEVAL BIKE E BAZAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 
00.266.051/0001-60, nesta Ata representada pelo seu Administrador, Sr. ADELAZIR RIBEIRO, 
portador do CPF n° 385.688.109-34, nos termos das Leis n°. 10.520/02 e nº 8.666/93, das demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº 002/2018 PMXV, e homologada pela autoridade 
competente, RESOLVEM readequar as quantidades para aquisição dos bens, objeto do Pregão 
abaixo citado, que passam a fazer parte desta, nos seguintes termos: 
 
Considerações:  

 

A solicitação encaminhada pelo Assessor de Direção, Renan Junior Canesso, postulando o 

acréscimo de 25% das quantidades constantes nos itens 4, 5, 6, 25, 26, 27 da Ata de Registro de 

Preço n° 003/2018 PMXV, decorrente do Processo Licitatório n° 003/2018 PMXV, modalidade Pregão 

Presencial n° 002/2018 PMXV. 

 

A justificativa pauta-se na necessidade visto que as quantidades licitadas foram insuficientes.  

 

O art.65 da lei 8.666/93 autoriza o acréscimo de itens ao contrato, desde que respeitado o limite 

máximo de 25% do valor original. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
  
Com base no § 1º do art.65 da Lei 8.666/93, fica acrescido 25% as quantidades dos itens 4, 5, 6, 25, 
26, 27 da Ata de Registro de Preço n° 003/2018 PMXV, mantendo-se os valores unitários originais, 
assegurando o fornecimento de Premiações (Troféus e Medalhas) para prosseguir as atividades do 
Departamento de Esportes, nos termos abaixo: 

   
Resolve: Ficam alteradas as quantidades inicialmente contratadas na ata de registro de preço, 
identificada no preâmbulo, passando a viger a quantidade conforme tabela abaixo: 
 

Item 
Quant. 
Inicial 

Quant. 
Aditivada 

Quant. 
Total 

Unid. Especificação 

04 31,00 7,00 38,00 UNID. 

Troféu com 29 cm de altura, com base com 7,5 
cm de largura em polímero na cor preto. Na parte 
superior desta base um cone com frisos em 
polímero metalizado na cor dourado e sobre este 
cone uma copa em polímero com 10,3 cm de 
largura metalizada na cor preta com uma tampa 
em polímero metalizada na cor dourado. 
Estatueta intercambiável. Plaqueta para 
gravação.Com adesivo no qual deverá vir 
descrito as informações do Campeonato, 
modalidade, colocação, categoria, patrocinador. 

05 25,00 6,00 31,00 UNID 

Troféu com 20 cm de altura, com base quadrada 
com 7,6 cm de largura em polímero na cor preta. 
Na parte superior desta base um suporte com 
frisos em polímero metalizado na cor dourada. 
Estatueta intercambiável. Plaqueta para 
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gravação. Com adesivo no qual deverá vir 
descrito as informações do Campeonato, 
modalidade, colocação, categoria, patrocinador. 

06 25,00 6,00 31,00 UNID 

Troféu com altura de 32 cm, com base octogonal 
com 8,5 cm de largura em polímero na cor preta. 
Suporte metalizado na cor dourada. Estatueta 
em formato de tocha olímpica com uma figura de 
bola de futebol prata com gomos pintados na cor 
verde. Plaqueta para gravação. Com adesivo no 
qual deverá vir descrito as informações do 
Campeonato, modalidade, colocação, categoria, 
patrocinador. 

25 370,00 92,00 462,00 UNID 

Medalha redonda fundida em liga metálica de 
Zamac, com um ramo de folhas de louro do lado 
esquerdo, metalizada na cor dourada, com o 
tamanho de 100mm de diâmetro e centro liso de 
60mm de diâmetro, para colocação de adesivo. 
Possui espessura máxima de 3,2 mm. Peso 
aproximado de 97 gramas. Suporte para fita de 
até 27mm de largura. A medalha pode vir 
acompanhada de fita de Cetim, nas cores; azul, 
vermelha, amarela, branca ou verde. Também 
pode vir acompanhada com fita de Gorgurão, nas 
cores; (Vermelho + Branco + Azul), (Amarelo + 
Branco + Verde) e Azul. Ambos modelos de fita 
com 2,5 centímetros de largura por 80 
centímetros de comprimento. Com adesivo no 
qual deverá vir descrito as informações do 
Campeonato, modalidade, colocação, categoria, 
patrocinador 

26 370,00 92,00 462,00 UNID 

Medalha redonda fundida em liga metálica de 
Zamac, com um ramo de folhas de louro do lado 
esquerdo, metalizada na cor bronze, com o 
tamanho de 100mm de diâmetro e centro liso de 
60mm de diâmetro, para colocação de adesivo. 
Possui espessura máxima de 3,2 mm. Peso 
aproximado de 97 gramas. Suporte para fita de 
até 27mm de largura. A medalha pode vir 
acompanhada de fita de Cetim, nas cores; azul, 
vermelha, amarela, branca ou verde. Também 
pode vir acompanhada com fita de Gorgurão, nas 
cores; (Vermelho + Branco + Azul), (Amarelo + 
Branco + Verde) e Azul. Ambos modelos de fita 
com 2,5 centímetros de largura por 80 
centímetros de comprimento. Com adesivo no 
qual deverá vir descrito as informações do 
Campeonato, modalidade, colocação, categoria, 
patrocinador. 

27 370,00 92,00 462,00 UNID 

Medalha redonda fundida em liga metálica de 
Zamac, com um ramo de folhas de louro do lado 
esquerdo, metalizada na cor prata, com o 
tamanho de 100mm de diâmetro e centro liso de 
60mm de diâmetro, para colocação de adesivo. 
Possui espessura máxima de 3,2 mm. Peso 
aproximado de 97 gramas. Suporte para fita de 
até 27mm de largura. A medalha pode vir 
acompanhada de fita de Cetim, nas cores; azul, 
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vermelha, amarela, branca ou verde. Também 
pode vir acompanhada com fita de Gorgurão, nas 
cores; (Vermelho + Branco + Azul), (Amarelo + 
Branco + Verde) e Azul. Ambos modelos de fita 
com 2,5 centímetros de largura por 80 
centímetros de comprimento. Com adesivo no 
qual deverá vir descrito as informações do 
Campeonato, modalidade, colocação, categoria, 
patrocinador. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLAUSULAS 
 
Continuam em pleno vigor todas as demais Cláusulas e condições estabelecidas nos Termos de 
Compromisso/Ata de Registro de Preços iniciais e demais alterações. 
 
Xavantina/SC, em 07 de maio de 2018. 
 
 

 
 
 

____________________________________ 
MUNICÍPIO DE XAVANTIVA 
ENOIR FAZOLO – Prefeito 

 
 
 

______________________________________ 
EMPRESA DETENTORA DA ATA 

ADELAZIR RIBEIRO - Representante 
ADEVAL BIKE E BAZAR LTDA – EPP 

 
 
 
 

______________________________ 
RENAN JUNIOR CANESSO – Fiscal do Termo Aditivo  

 
 


