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O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 

com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de termo aditivo a Ata de 

Registro de Preços: 

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME 

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 98/2020 – Pregão Eletrônico nº 15/2020. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, material e 

instrumental médico hospitalar, para suprimento das unidades municipais de saúde do Município de 

Francisco Beltrão, dos itens que restaram desertos/frutados no Pregão Eletrônico nº 152/2019. 

ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico aceitou efetuar o seu 

reequilíbrio econômico financeiro dos preços, alterando o valor do ITEM 10 de R$ 0,87 (oitenta e sete centavos) 

para R$ 1,30 (um real e trinta centavos) conforme o contido no Processo Administrativo nº 2863/2020. 

Fica atualizado o valor do produto abaixo especificado: 

Item Código Descrição Unid 
Preço Unitário 
Contratado R$ 

Preço Unitário 
Atualizado R$ 

10 71856 

Equipo soro, gotejador padrão (20gts/ml de solução), pvc cristal,  pinça rolete e tampa, 
macrogotas, embalado em papel grau cirúrgico, atóxico, apirogênico, descartável e estéril. 
OBS: equipo macrogotas, estéril; fabricado em pvc flexível e incolor; provido de pinça rolete, 
injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para 
entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm.; conector luer 
slip universal; tubo com 1,5m com ponta perfurante e tampa protetora; atóxico e apirogênico  

UN 0,87 1,30 

VALOR TOTAL ACRESCIDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS R$ 27.864,00 

 

Francisco Beltrão, 13 de maio de 2020. 

 

Antonio Carlos Bonetti - Secretário Municipal da Administração 
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