
'" ALTERAÇÃO: Considerando as informações supra, registra-se alteração de item do objeto 
disposto no item 2 - Dos Preços, Especificações e Quantitativos, previsto no instrumento inicial já 
indicado: 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná - . 
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1 ° TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 263/2020, 
CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE 
MERCEDES E A EMPRESA DIMORVAN DAVI 
MENEGUSSO ME 

CONTRATANTE: 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 representado pela Exma. Prefeita, Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, 
residente e domiciliada 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, expedida pela SSPIPR 

FORNECEDORA: Dimorvan Davi Menegusso ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob n". 07.065.479/0001-93, Inscrição Estadual n° 90322546-72, com sede na Rua Orvalina 
Oliveira de Mello, n°. 1237, CEP 85.555-000, Centro, na cidade de Palmas, estado do Paraná. 

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório n° 5/2020, modalidade Pregão Presencial 
n.? 76/2020. 

OBJETO: Eventual fornecimento de gás de cozinha, produtos para copa e cozinha, de higiene e 
materiais de limpeza, para uso da Administração Geral do Município de Mercedes. 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, 11, "b", da Lei Federal n° 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento n° 1/2020, cujo objetivo é a substituição da marca de produtos, atendidos os 
requisitos mínimos especificados em sede de licitação. 

Item Descrição I Marca inicial Marca substituta 
LAVADORA PROFISSIONAL: compacta de alta 
pressão com alta vazão, mínimo de 17L1Min 
Il020Llh, pressão nominal mínima 870lbf/poP / 
60bar / 6Mpa, pressão permissível mínima 
1.305lbf/poP I 90barl 9Mpa, tensão 220V, bomba 
radial, com 3 pistões de cerâmica, rotação de no 
mínimo 3.600RPM, virabrequim e biela em banho 
de óleo, cabeçote de alumínio injetado, válvulas de 
aço inox, motor de indução, de no mínimo 3 CV, 
monofásico, bico de alta pressão com jato 
regulável. Carrinho reforçado com estrutura 
tubular, com rodas de borracha maciça, produzido 
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Item Descrição Marca inicial Marca substituta 
com materiais de alta qualidade, que garantem 
durabilidade ao equipamento, proporcionando 
leveza e agilidade nas movimentações. Possui 
suporte para lança, cabo elétrico e mangueira de 
alta pressão com trama de aço (3/8): Acoplamento 
com rosca, garantindo maior segurança. 10 metros 
de mangueira, Cabo elétrico de 5 m, Gatilho com 
trava de segurança; (CxLxA): 810x390x9400cm. 
Equipamento Novo 

Mercedes - PR, 22 de setembro de 2020. 

rt t »: ?~l,.a 1 ftl, 
Ji~~kípio de Merce~ 

CONTRATANTE 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Faz (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR. 
p_m~il· mprrprlpc:;ía>mprr:p.nes_or_e:ov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23 


