
 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
 

2º ADITIVO AO CONTRATO DE 

CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E  

TRANSPORTE E A EMPRESA 

LTDA.

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

CONTRATADA:  NOVA RUSSIA 

 

2º (segundo) Aditivo ao Contrato de 

em data de 18 de outubro de 201

30.039/2020 e Parecer Jurídico 077

 

CLÁUSULA PRIMEIRA : acordam as partes em 

de R$ 5.299,00 (cinco mil, duzentos e noventa e nove reais)

26.662,00 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais)

LOTE QTDE 

  01 378 
und 

Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 L itros
natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da 
embalagem, sem gás, 
procedência e validade mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, 
de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com 
selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, devidamente lac
selados, serem acopláveis aos bebedouros tipo garrafão. Apenas poderão ser 
utilizados para o envase e comercialização as embalagens plásticos
retornáveis que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 
constantes da ABNT NBR 14222, qu
para água mineral e potável de mesa. Não serão aceitos galões vencidos nas 
reposições.  Marca Itay

  02 2 
und 

Galões de 20 Litros vazios, 
fabricado em polipropileno
água mineral, deverão ser novos (nunca antes usados), isentos de qualquer 
marca, manchas, deformações ou sujeiras. Apenas poderão ser utilizados 
para o envase e comercialização as embalagens plásticos
retornáveis que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 
constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem plástica 
para água mineral e potável de mesa.

  03 250 
und 

Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. 
pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, 
envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 
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º ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO

CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E  

TRANSPORTE E A EMPRESA NOVA RUSSIA COMÉRCIO DE ÁGUAS

LTDA.  

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

NOVA RUSSIA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA. 

Aditivo ao Contrato de Fornecimento n° 058/2018 , firmado entre as partes acima nominadas 

de 2018, e considerando o protocolado nº 690359/2020 transformado no SEI 

077/2020, o que se faz na forma abaixo: 

: acordam as partes em aditivar as quantidades abaixo relacionadas, no valor total 

de R$ 5.299,00 (cinco mil, duzentos e noventa e nove reais), passando o valor do contrato para 

e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais) . 

DESCRIÇÃO 

Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 L itros . Água mineral 
natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da 
embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a 
procedência e validade mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, 
de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com 
selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e 
selados, serem acopláveis aos bebedouros tipo garrafão. Apenas poderão ser 
utilizados para o envase e comercialização as embalagens plásticos-garrafão 
retornáveis que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 
constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem plástica 
para água mineral e potável de mesa. Não serão aceitos galões vencidos nas 

Marca Itay  
Galões de 20 Litros vazios, Transparentes, capacidade de 20 Litros, 
fabricado em polipropileno puro (pp), para acondicionamento exclusivo de 
água mineral, deverão ser novos (nunca antes usados), isentos de qualquer 
marca, manchas, deformações ou sujeiras. Apenas poderão ser utilizados 
para o envase e comercialização as embalagens plásticos-garrafão
retornáveis que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 
constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem plástica 
para água mineral e potável de mesa.  
Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral natural, nível de 
pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, 
envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 

 

    

 

 
 

1 

FORNECIMENTO N° 058/2018, 

CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E  

NOVA RUSSIA COMÉRCIO DE ÁGUAS  

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE . 

, firmado entre as partes acima nominadas 

690359/2020 transformado no SEI 

as quantidades abaixo relacionadas, no valor total 

passando o valor do contrato para R$ 

UNIT. TOTAL 

. Água mineral 
natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da 

envasada mecanicamente com o rótulo indicando a 
procedência e validade mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, 
de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com 

rados e 
selados, serem acopláveis aos bebedouros tipo garrafão. Apenas poderão ser 

garrafão 
retornáveis que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 

e dispõe sobre a embalagem plástica 
para água mineral e potável de mesa. Não serão aceitos galões vencidos nas 

13,00 4.914,00 

Transparentes, capacidade de 20 Litros, 
puro (pp), para acondicionamento exclusivo de 

água mineral, deverão ser novos (nunca antes usados), isentos de qualquer 
marca, manchas, deformações ou sujeiras. Apenas poderão ser utilizados 

garrafão 
retornáveis que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 
constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem plástica 

15,00 30,00 

Água mineral natural, nível de 
pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, 
envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 

0,85 212,50 
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mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as 
normas da ANVISA e 
registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.

  04 375 
und 

Copos de água mineral sem gás de 200ml.
pH igual ou maior que 7 comprova
envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 
mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as 
normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e 
registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.

TOTAL 

  

CLÁUSULA SEGUNDA:  as despesas correrão por conta da

23.001.04.122.0010.2216 - Manut. Ativid. Depto. Adm. Amtt

339030 - Mat. Consumo R 9 SUB 0712 Fonte 1001

 23.002.15.451.0194.2217 - Manut. Ativid. Depto. Eng. de Trafego 

339030 - Mat. Consumo R 29 SUB 0712 Fonte 1001 

 23.004.15.451.0088.2219 - Manut. Ativid. Depto. Transportes

339030 - Mat. Consumo R 67 SUB 0712 Fonte 

 23.004.26.782.0147.2220 - Manut. Term. Rodo. Inter. PG. Ver. Oldemar

339030 - Mat. Consumo R 96 SUB 0712 Fonte 21 

 23.006.04.122.0010.2222 - Manut. Ativid. Depto. Estac. Regul. 

339030 - Mat. Consumo R 146

CLÁUSULA TERCEIRA:  Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. E, 

por estarem justas e aditadas, firmam as partes o presente instrumento.

 

    LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA BUENO

        Nova Rússia Comércio De Águas

 

Testemunhas: 

 

              SANDRA RAKOVICZ  
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mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as 
 as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e 

registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados. Marca Itay
Copos de água mineral sem gás de 200ml.  Água mineral natural, nível de 
pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, 
envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 
mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as 
normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e 

Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados. Marca Itay

as despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentária

Manut. Ativid. Depto. Adm. Amtt 

R 9 SUB 0712 Fonte 1001 

Manut. Ativid. Depto. Eng. de Trafego - DET 

R 29 SUB 0712 Fonte 1001  

Manut. Ativid. Depto. Transportes 

R 67 SUB 0712 Fonte 1001  

Manut. Term. Rodo. Inter. PG. Ver. Oldemar 

R 96 SUB 0712 Fonte 21  

Manut. Ativid. Depto. Estac. Regul. - ZA 

R 146 SUB 0712 Fonte 510  

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. E, 

por estarem justas e aditadas, firmam as partes o presente instrumento. 

Ponta Grossa, 

LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA BUENO         ROBERTO PELLISSARI

Nova Rússia Comércio De Águas  Ltda            Presidente da AMTT

                 SCHEILA TRIERVEILER

 

    

 

 
 

2 

mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as 
as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e 

Marca Itay  
Água mineral natural, nível de 

do no rótulo da embalagem, sem gás, 
envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 
mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as 
normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e 

Marca Itay  

0,38 142,50 

5.299,00 

orçamentárias: 

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. E, 

Ponta Grossa, 28 de maio de 2020. 

 

 

ROBERTO PELLISSARI  

Presidente da AMTT  

SCHEILA TRIERVEILER 


