
 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

Gabinete do Prefeito 
 Rua Luiz da Costa Gomes, n. 711, Vila Cidade Nova Aquidauana – MS – CEP 79200-000 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/20 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 

 

 

1º Termo Aditivo de Alteração da Ata de Registro de Preços nº 17/2020 

 

 

O Município de Aquidauana/MS, por intermédio da Gestora da Ata de Registro de 

Preços (ARP) nº 17/2020, auxiliada pelo Fiscal da referida ARP, considerando que após 

convocadas todas empresas que foram classificadas no item 03 da referida ARP (1.600 

unidades de CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO - famílias até 3 pessoas) nenhuma das 

empresas aceitou assumir o referido item conforme consta nos autos do processo. Sendo 

assim o município altera unilateralmente a ARP, sendo excluído desta o item 03, alterando 

por conseguinte o valor total da ARP.  

 

1- Fica por meio deste Termo Aditivo alterada a cláusula 11.1 da Ata de 

Registro de Preços nº 17/2020 da seguinte forma, onde consta: “Conforme Quadro 

Comparativo de Preços (em anexo) o Valor Total dos itens com o menor preço registrado é 

de R$ 490.835,00 (Quatrocentos e noventa mil, oitocentos e trinta e cinco reais)”. 

Passe a constar: “Conforme Quadro Comparativo de Preços (em anexo) o Valor Total dos 

itens com o menor preço registrado é de R$ 267.635,00 (Duzentos e sessenta e sete 

mil seiscentos e trinta e cinco reais).”. 

 

2 - Fica também por meio deste Termo Aditivo alterado o Quadro Comparativo 

(anexo á ARP) da seguinte forma, exclui-se o item 03 e seus registros (Item 3 – 7021987 

- CESTA BÁSICA - COMPOSIÇÃO (FAMÍLIAS ATÉ 03 PESSOAS OU MAIS), altera-se o valor 

total dos itens vencedores da seguinte forma, onde consta:  “490.835,00” Passe a 

constar: “267.635,00”. 

 

As demais disposições ficam inalteradas, publique-se. 

 

Aquidauana/MS, 21 de agosto de 2020. 

 

 

 

_________________________________ 

Rosemery Bruno Bossay Candia 

Gestora da Ata de Registro de Preços 

 

 

 

_________________________________ 

Rubens de Jesus Arruda 

Fiscal da Ata de Registro de Preços 

 

 

 

_______________________________ 

Odilon Ferraz Alves Ribeiro 

Prefeito Municipal 

 


