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PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220469     
 

O Município de TUCUMÃ, através do FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob o nº 28.469.469/0001-93, com sede na Rua do Café, s/n, representado por 

JOEL JOSE CORREA PRIMO, na qualidade de ordenador de despesas, doravante denominado 

CONTRATANTE, e EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI, inscrito no CNPJ 

31.472.249/0001-23, com sede na AV GOVERNADOR BLEY 186 LOJA 24, CENTRO, Vitória-ES, CEP 

29010-902, representada por EDUARDO ERNESTO BAZHUNI MAIA, já qualificados no contrato inicial, 

determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 3.549.662,00 (três milhões, 

quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e 

$ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 9.117.638,00(nove milhões, 

cento e dezessete mil, seiscentos e trinta e oito reais). 
  

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

083371  Cadeira Acadêmica - Marca.: DESK/DELTA               UNIDADE             1.437,00           726,000     1.043.262,00 

        Cadeira Escolar com  prancheta  lateral  para destro ou 

        canhoto em resina termoplástica ABS, capaz de comportar 

        uma folha de  papel  A4  na horizontal / vertical sendo 

        acoplada à cadeira  e  fixada  através  de 05 parafusos 

        auto atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na 

        posição vertical com  capacidade  de armazenar 05 lápis 

        ou canetas. Prancheta  medindo: 56cm X 33,5cm (+/- 5%). 

        Cadeira com assento   e   encosto  em  polipropileno.   

        Assento com medidas  mínimas  400mm  x  460mm  (+/-5%), 

        altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios 

        fixados por meio  de  parafusos.  Encosto  com  medidas 

        mínimas 400mm x  360mm  (+/-5%), com puxador e marca do 

        fabricante em alto  relevo fixados por meio de rebites. 

        Porta livros confeccionado  em  resina termoplástica de 

        alto impacto, polipropileno,    fechado    nas   partes 

        traseira e laterais  cobrindo  parte  da  estrutura que 

        interliga a base  do  assento  aos  pés  com capacidade 

        mínima de 20  litros. Base do assento e interligação ao 

        encosto em tubo  oblongo  16mm  x  30mm,  coberto  pelo 

        encosto, uma barra  horizontal  para  sustentação sob o 

        assento em tubo  5/8.  Estrutura reforçada com pés e 02 

        colunas laterais em material plástico evitando corrosão 

        e desgaste. Uma  barra  horizontal  de  reforço em tudo 

        oblongo medindo 16mm  x  30mm  com  espessura  de 1,5mm 

        fixada entre uma das colunas que liga a base do assento 

        aos pés. Toda  a estrutura metálica é fabricada em tubo 

        de aço industrial  tratados  por  conjuntos  de  banhos 

        químicos para proteção  e  longevidade  da  estrutura e 

        soldado através do sistema MIG.                         

083380  Conjunto Trapézio em Resina Plástica de Alto Impacto UNIDADE               400,00         6.266,000     2.506.400,00 

        - Tamanho infantil - Marca.: DESK/DELTA                 

        Conjunto composto de  06  mesas,  06cadeiras  e  1 mesa 

        central                                                 

        Mesa em formato trapézio, para uso coletivo e           

        não individual, possibilitando  a formação de grupos de 

        estudo com 6  mesas;  06  cadeiras  e uma mesa central. 

        Mesa em formato  trapézio,  formado  por uma mesa e uma 

        cadeira, tampo da    mesa   confeccionado   em   resina 

        termoplástica ABS medindo  660mm  x  240mm  x 440mm com 

        390mm de profundidade dotado de nervuras transversais e 

        longitudinais para reforço  à tração na parte inferior. 

        Estrutura do tampo  da mesa formado por 03 tubos em aço 

        industrial retangulares medindo  30mm  x 20mm e um tubo 

        oblongo medindo 30mm  x 16mm. Uma barra em tubo oblongo 

        medindo 30mm x  16mm  fixada na parte frontal entre uma 

        das colunas laterais.  Estrutura reforçada com pés e 02 

        colunas laterais em material plástico evitando corrosão 

        e desgaste. Cadeira  com  assento  e  encosto em resina 

        plástica virgem, fabricados  pelo  processo  de injeção 

        termoplástico, marca do    fabricante    injetada    em 

        alto-relevo deverá estar   no   encosto.   Assento  com 

        medidas mínimas 340mm   x  340mm,  altura  assento/chão 

        349mm aproximadamente, fixado  por  parafusos.  Encosto 

        com medidas mínimas  340mm  x  334mm  com  puxador para 

        facilitar o carregamento   da   cadeira,   fixado   por 

        parafusos. Sapatas calandradas          antiderrapantes 

       

        envolvendo as extremidades,  desempenhando  a função de 

        100mm x 52mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em 

        polipropileno virgem e   presa   à   estrutura  por  de 

        parafusos. Estrutura metálica  fabricada em tubo de aço 

        industrial tratados por  conjuntos  de  banhos químicos 
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        para proteção e  longevidade  da  estrutura  e  soldado 

        através do sistema  MIG.  Estrutura  formada  por  dois 

        pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura 

        de 1,5mm. Base  do assento e interligação ao encosto em 

        tubo oblongo medindo  16mm x 30mm coberto pelo encosto. 

        Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 

        16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das 

        colunas que liga  a  base  do assento aos pés. Base dos 

        pés em tubo  oblongo  medindo 20mm x 48mm com espessura 

        de 1,5mm em  forma  de  arco com raio medindo no máximo 

        800,0mmCor da Estrutura:      Branca.                   

        Mesa     central                                        

        sextavada, tampo injetado  em  polipropileno e fixado a 

        estrutura através de 03 parafusos invisíveis, cada lado 

        medindo 235mm (medida   interna).   Tampa  injetada  em 

        resina plástica na   cor   Bege,   com  sete  cavidades 

        permitindo a divisão  dos materiais, sendo 06 cavidades 

        cada um com  porta copos ao lado, com 4mm de espessura. 

        Estrutura composta por  03 tubos de aço industrial 7/8, 

        formando dos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada 

        em tubo de  aço  industrial  tratados  por conjuntos de 

        banhos químicos para    proteção   e   longevidade   da 

        estrutura, interligados por   solda   MIG   e  pintados 

        através do sistema  epóxi  pó.                          

        proteção  da  pintura                                   

        prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e      

                                                                          VALOR GLOBAL R$    3.549.662,00 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:  

 

Exercício 2022 Projeto 1.076, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Subelemento 4.4.90.52.42 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. 

 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que 

surtam os seus efeitos legais. 

 

 

 TUCUMÃ - PA, 02 de Setembro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

CNPJ(MF)  28.469.469/0001-93 

 CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI 

 CNPJ 31.472.249/0001-23 

 CONTRATADO(A) 
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