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PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO  

 

  
1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO- Nº 065/2020- REAJUSTE DE PREÇO 
COTADO, PROC. LIC nº. 053/2020 Pregão Presencial SRP nº. 026/2020 - 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE - MG, CNPJ sob 
o nº 16.928.483/0001-29. CONTRATADA: NELSON LEITE FERREIRA – ME,  CNPJ 
13.345.635/0001-72. OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou equiparadas na forma da Lei LC 
123/2006, com exceção do item nº 161 que será aberto para ampla competitividade, para 
o Fornecimento de Materiais Médico-Hospitalares, a fim de atender as demandas das 
Unidades de Saúde do Município, especialmente o Hospital Municipal São Geraldo nas 
ações de enfrentamento da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo 
agente coronavírus, a fim de estruturar e traçar estratégias de prevenção ao contágio da 
covid-19 e outras, de forma parcelada, conforme o termo de referência. Ficam repactuados 
os preços registrados para os itens: 110 (Filmes p/Raio X 15x40) para o seguinte valor: R$ 
132,26 (cento e trinta e dois reais e vinte e seis centavos); 111 (Filmes p/Raio X 18x24) 
para o seguinte valor: R$ 102,80 (cento e dois reais e oitenta centavos), 112 (Filmes 
p/Raio X 24x30) para o seguinte valor: R$ 161,99 (cento e sessenta e um reais e noventa 
e nove centavos), 113 (Filmes p/Raio X 30x40) para o seguinte valor: R$ 285,55 (duzentos 
e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); 114 (Filmes p/Raio X 35x35) para o 

seguinte valor: R$ 291,52 (duzentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos); 
115 (Filmes p/Raio X 35x43) para o seguinte valor: R$ 371,96 (trezentos e setenta e um 

reais e noventa e seis centavos), conforme art. 65, inc. II, “d”, da Lei Federal 
8.666/93, permanecendo as demais cláusulas já existentes inalteradas.  

   

São João da Ponte MG, 16 de novembro de 2020.  

   

 

Danilo Wagner Veloso  

Prefeito Municipal  
 


