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Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Aviso de Retificação quanto à publicação do Extrato do 3° Termo Aditivo ao Contrato 0105/2018. 
Objeto: O reajuste de valor do contrato 105/2018, nos limites permitidos por lei, em função do 
realinhamento de preço no valor dos itens constantes na tabela abaixo, para manter o equilíbrio 
econômico-financeiro. O acréscimo constante desta cláusula corresponde a um aumento nos preços 
verificados nas notas fiscais de compra do fornecedor. 

Produto Preço 

Licitado 

Preço 

Sugerido 

Quantidade restante em 

contrato 

Total aditivado 

Levofloxacino 5mg/mL 100mL, 
embalagem primária bolsa de 
polietileno transparente, 
embalagem secundária 
envelope de alumínio, solução 
injetável, IV, embalagem 
hospitalar. 

R$ 15,30 R$ 21,67 240 R$ 5.200,80 

Valor acrescido  R$ 5.200,80 

Onde lê: 
Objeto: O reajuste de valor do contrato 105/2018, nos limites permitidos por lei, em função do 
realinhamento de preço no valor dos itens constantes na tabela abaixo, para manter o equilíbrio 
econômico-financeiro. O acréscimo constante desta cláusula corresponde a um aumento nos preços 
verificados nas notas fiscais de compra do fornecedor. 

Produto Preço 

Licitado 

Preço 

Sugerido 

Quantidade restante em 

contrato 

Total aditivado 

Levofloxacino 5mg/mL 100mL, 
embalagem primária bolsa de 
polietileno transparente, 
embalagem secundária 
envelope de alumínio, solução 
injetável, IV, embalagem 
hospitalar. 

R$ 15,30 R$ 21,67 240 R$ 5.200,80 

Valor acrescido  R$ 5.200,80 

Valor Global: O valor global será acrescido de R$5.200,80 (cinco mil e duzentos reais e oitenta 
centavos) 
Leia-se: 
Objeto: O reajuste de valor do contrato 105/2018, nos limites permitidos por lei, em função do 
realinhamento de preço no valor dos itens constantes na tabela abaixo, para manter o equilíbrio 
econômico-financeiro. O acréscimo constante desta cláusula corresponde a um aumento nos preços 
verificados nas notas fiscais de compra do fornecedor. 

Produto Preço 

Licitado 

Preço 

Sugerido 

Quantidade restante em 

contrato 

Total aditivado 

Levofloxacino 5mg/mL 100mL, 
embalagem primária bolsa de 
polietileno transparente, 
embalagem secundária 
envelope de alumínio, solução 
injetável, IV, embalagem 
hospitalar. 

R$ 15,30 R$ 21,67 240 R$1.528,80 

Valor acrescido  R$1.528,80 

Valor Global: O valor global será acrescido de R$1.528,80 (mil e quinhentos e vinte e oito reais e 
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oitenta centavos) 
 
 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Aviso de Retificação quanto à publicação do Extrato do 2° Termo Aditivo ao Contrato 009/2019. 
Objeto: O reajuste de valor do contrato 009/2019, nos limites permitidos por lei, em função do 
realinhamento de preço no valor dos itens constantes na tabela abaixo, para manter o equilíbrio 
econômico-financeiro. O acréscimo constante desta cláusula corresponde a um aumento nos preços 
verificados nas notas fiscais de compra do fornecedor. 

Produto Preço 
Licitado 

Preço 
Sugerido 

Quantidade restante 
em contrato 

Total aditivado 

Levofloxacino 5mg/mL 100mL, 
embalagem primária bolsa de 
polietileno transparente, 
embalagem secundária 
envelope de alumínio, solução 
injetável, IV, embalagem 
hospitalar. 

R$ 15,30 R$ 21,67 1.000 R$ 21.670,00 

Valor acrescido  R$ 21.670,00 

Onde lê: 
Objeto: O reajuste de valor do contrato 009/2019, nos limites permitidos por lei, em função do 
realinhamento de preço no valor dos itens constantes na tabela abaixo, para manter o equilíbrio 
econômico-financeiro. O acréscimo constante desta cláusula corresponde a um aumento nos preços 
verificados nas notas fiscais de compra do fornecedor. 

Produto Preço 
Licitado 

Preço 
Sugerido 

Quantidade restante 
em contrato 

Total aditivado 

Levofloxacino 5mg/mL 100mL, 
embalagem primária bolsa de 
polietileno transparente, 
embalagem secundária 
envelope de alumínio, solução 
injetável, IV, embalagem 
hospitalar. 

R$ 15,30 R$ 21,67 1.000 R$ 21.670,00 

Valor acrescido  R$ 21.670,00 

Valor Global: O valor global será acrescido de R$21.670,00 (vinte e um mil e seiscentos e setenta 
reais)  
Leia-se: 
Objeto: O reajuste de valor do contrato 009/2019, nos limites permitidos por lei, em função do 
realinhamento de preço no valor dos itens constantes na tabela abaixo, para manter o equilíbrio 
econômico-financeiro. O acréscimo constante desta cláusula corresponde a um aumento nos preços 
verificados nas notas fiscais de compra do fornecedor. 

Produto Preço 
Licitado 

Preço 
Sugerido 

Quantidade restante 
em contrato 

Total aditivado 

Levofloxacino 5mg/mL 100mL, 
embalagem primária bolsa de 
polietileno transparente, 
embalagem secundária 
envelope de alumínio, solução 
injetável, IV, embalagem 
hospitalar. 

R$ 15,30 R$ 21,67 1.000 R$6.370,00 

Valor acrescido  R$6.370,00 

Valor Global: O valor global será acrescido de R$6.370,00 (seis mil e trezentos e setenta reais) 
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