
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  ATA Nº 84115

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Municí-
pio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax:
(16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre-
feito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.043.834/0001-66, Inscrição Estadual sob o nº 039/0179027, com ende-
reço na Rua Francisco Ferdinando Losina, 229 – Bela Vista – Erechim – RS – Cep: 99.704-168, Fone: (54)
3712-0427 / (54) 9140-8798, E-mail: licitacoes@3med.com.br, através de seu representante legal, com os
seguintes itens:

ITEM 56 – CÓDIGO: 019.3963 - DESCRIÇÃO: Item: 271000 – material Descrição: Diclofenaco, apre-
sentação: sal sódico, dosagem: 50 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRI-
MIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,07 – MARCA: GEOLAB – QUANTIDADE ESTIMADA: 10000 – PERÍO-
DO: até 15/10/2022

ITEM 74 – CÓDIGO: 019.3981 - DESCRIÇÃO: Item: 270907 – material Descrição: Paracetamol, apre-
sentação: associado com codeína, dosagem: 500mg + 30mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNE-
CIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,47 – MARCA: GEOLAB – QUANTIDADE ESTIMA-
DA: 2500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 77 – CÓDIGO: 019.3984  - DESCRIÇÃO:  Item: 272839 – material Descrição: Risperidona, dosa-
gem: 1 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO:
R$ 0,12 – MARCA: PRATI – QUANTIDADE ESTIMADA: 12500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 125 – CÓDIGO: 019.4033  - DESCRIÇÃO: Item: 268534 – material Descrição: Tramadol
cloridrato, dosagem: 50 mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PRE-
ÇO UNITÁRIO: R$ 0,22 – MARCA: PRATI – QUANTIDADE ESTIMADA: 7500 – PERÍODO: até 15/10/
2022

ITEM 136 – CÓDIGO: 019.4001  - DESCRIÇÃO: Item: 268225 – material Descrição: Carbonato de
cálcio, dosagem: 500 mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO
UNITÁRIO: R$ 0,05 – MARCA: VITAMED – QUANTIDADE ESTIMADA: 12500 – PERÍODO: até 15/10/
2022

ITEM 137 – CÓDIGO: 019.4002  - DESCRIÇÃO: Item: 270893 – material Descrição: Carbonato de
cálcio, apresentação: associado com vitamina d3, dosagem: 500mg de cálcio + 200u Unidade: Comprimido -
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,09 – MARCA: VITAMED –
QUANTIDADE ESTIMADA: 10000 – PERÍODO: até 15/10/2022



ITEM 145 – CÓDIGO: 019.4010  - DESCRIÇÃO: Item: 270120 – material Descrição: Clonazepam,
dosagem: 2,5 mg,ml, apresentação: solução oral- gotas Unidade: Frasco 20,00 ML - UNIDADE DE FORNE-
CIMENTO: FRASCO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 10,50 – MARCA: GEOLAB – QUANTIDADE ESTIMADA:
200 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 168 – CÓDIGO: 019.4033  - DESCRIÇÃO: Item: 268534 – material Descrição: Tramadol
cloridrato, dosagem: 50 mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PRE-
ÇO UNITÁRIO: R$ 0,33 – MARCA: PRATI – QUANTIDADE ESTIMADA: 2500 – PERÍODO: até 15/10/
2022

  1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Municí-
pio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu perío-
do de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação
específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de
condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das
8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e



b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularida-
de seja posterior à entrega.

5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a com-
provar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável
para a solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços prati-
cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitá-
vel;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a
“e” do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de
recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado

7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.



7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

 9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.



11– CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Iuri Renan Bergamin, CPF/MF nº
012.562.530-81, Carteira de Identidade nº 10.828.381-68 SJS/RS, representando a(s) Empresas Registradas,
tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Testemunhas         1)___________________________            2)___________________________

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CONTRATO Nº: 84115

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.



2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: IURI RENAN BERGAMIN

Cargo: SÓCIO

CPF: 012.562.530-81           RG: 10.828.381-68 SJS/RS

Data de Nascimento: 22/07/1987

Endereço residencial completo: Rua Severiano de Almeida, 184 – Apto 202 – Centro – Erechim - RS

E-mail institucional: licitacoes@3med.com.br

E-mail pessoal:

Telefone(s): (54) 3712-0427 / (54) 9140-8798

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:



Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Municí-
pio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax:
(16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre-
feito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 03.945.035/0001-91, Inscrição Estadual sob o nº 707.088.401.00-16, com endereço Ave-
nida Princesa do Sul, 3303 – Jardim Andere – Varginha – MG – Cep: 37.062-180, Fone: (35) 3690-1150, E-
mail: licitacao@acacia.med.br, através de seu representante lega, com os seguintes itens:

ITEM 01 – CÓDIGO: 019.3990 - DESCRIÇÃO: Item: 432679 Descrição: Acetilcisteína, concentração: 200
mg, forma farmacêutica: granulado para solução oral – UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE – PREÇO
UNITÁRIO: R$ 0,54 – MARCA: GEOLAB – QUANTIDADE ESTIMADA: 1500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 11 – CÓDIGO: 019.3959  - DESCRIÇÃO: Item: 270119 – material Descrição: Clonazepam, dosagem:
2 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,048 –
MARCA: GEOLAB – QUANTIDADE ESTIMADA: 37500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 33 – CÓDIGO: 019.3981  - DESCRIÇÃO: Item: 270907 - material Descrição: Paracetamol, apresenta-
ção: associado com codeína, dosagem: 500mg + 30mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMEN-
TO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,3420 – MARCA: GEOLAB – QUANTIDADE ESTIMADA: 7500 –
PERÍODO: até 15/10/2022

  1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licita-
ção específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade
de condições.

 3 – CONTRATO



3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândido Bran-
quinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas
ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-
dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).



6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;



c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

 9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) José Maria Nogueira, CPF/MF nº
171.445.586-68, Carteira de Identidade nº M-940.349, representando a(s) Empresas Registradas, tendo duas
testemunhas, a todo o ato presentes.

 Testemunhas:- 1)_________________________               2)___________________________



CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CONTRATO Nº: 84103

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pedregulho-SP, 15 de Outubro de 2021

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708



Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: JOSÉ MARIA NOGUEIRA

Cargo: SÓCIO GERENTE

CPF: 171.445.586-68           RG: M-940.349

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo: Alameda Jacarandás, 20 – Pinheiros – Varginha – MG – Cep:

E-mail institucional: licitacao@acacio.med.br

E-mail pessoal:

Telefone(s): ( 35) 3690-1150

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ATA Nº 84111

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Municí-
pio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax:
(16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público inter



no, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO
FILHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre-
feito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: ÁGIL MEDICAMENTOS LTDA       , inscrita no CNPJ/
MF sob nº 20.590.555/0001-48, Inscrição Estadual sob o nº  906.762.390-5, com endereço  na Avenida Pre-
feito Guiomar de Jesus Lopes, 418 – Bairro Cristo Rei – Francisco Beltrão – PR – Cep: 85.602-510, Fone: (46)
3523-6613 / (46) 9124-2873, E-mail: agildistribuidora@outlook.com, através de seu representante legal, com
os seguintes itens:

ITEM 05 – CÓDIGO: 019.3953   - DESCRIÇÃO: Item: 269956 – material Descrição: Bromoprida, dosa-
gem: 4 mg,ml, apresentação: gotas Unidade: Frasco 20,00 ML – UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO
– PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,05 – MARCA: GENERICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 750 – PERÍODO: até
15/10/2022

ITEM 07 – CÓDIGO: 019.3956  - DESCRIÇÃO: Item: 276378 – material Descrição: Cilostazol, concen-
tração: 100 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁ-
RIO: R$ 0,455 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 30000 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 25 – CÓDIGO: 019.3973  - DESCRIÇÃO: Item: 273554 – material Descrição: Meloxicam, con-
centração: 15 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNI-
TÁRIO: R$ 0,0872 – MARCA: ARTRITEC – QUANTIDADE ESTIMADA: 15000 – PERÍODO: até 15/10/
2022

ITEM 32 – CÓDIGO: 019.3980  - DESCRIÇÃO: Item: 267779 Descrição: Paracetamol, dosagem com-
primido: 750 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNI-
TÁRIO: R$ 0,1160 – MARCA: GENERICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 7500 – PERÍODO: até 15/10/2022

   1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Municí-
pio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu perío-
do de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação
específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de
condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

4 – PREÇOS



Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das
8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

 5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.

5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-
dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;



 d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao prati-
cado no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

 7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser
comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de



enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

 9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

 A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo

11– CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Willian Diego Barreto De Costa,
CPF/MF nº 071.536.549-50, Carteira de Identidade nº 9.223.554-8 SESP/PR, representando a(s) Empresas
Registradas, tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

 Testemunhas:- 1)___________________________         2)___________________________

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CONTRATO Nº: 84111

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885



Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP



E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: WILLIAN DIEGO BARRETO DE COSTA

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 071.536.549-50           RG: 9.223.554-8 SESP/PR

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo: Rua Getúlio Vargas, 47 – São Miguel – Francisco Beltrão - PR

E-mail institucional: agildistribuidora@outlook.com

E-mail pessoal:

Telefone(s):  (46) 3523-6613 / (46) 9124-2873

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Municí-
pio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax:
(16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre-
feito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 65.817.900/0001-71, Inscrição Estadual sob o nº 415.030.758.115, com endereço na
Avenida Visconde de Nova Granada, 1105 – Vila Grossklauss – Leme – SP – Cep: 13.617-400, Fone: (19)
3573-7300, E-mail: aglon@aglonmedicamentos.com, através de seu representante legal, com os seguintes
itens:



ITEM 85 – CÓDIGO: 019.3993  - DESCRIÇÃO: Item: 267504 – material Descrição: Ácido valpróico, dosa-
gem: 250 mg Unidade: Comprimido UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMDO – PREÇO UNITÁRIO: R$
0,225 – MARCA: P.344/C1-DEPAKENE 25 – QUANTIDADE ESTIMADA: 7500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 115 – CÓDIGO: 019.4023  - DESCRIÇÃO: Item: 455682 – material Descrição: Levodopa, composição:
associado à benserazida, concentração: 200mg + 50 mg, forma farmacêutica: liberação  prolongada Unidade:
Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,35 – MARCA:
PROLOPA 250 MG FRS 30 – QUANTIDADE ESTIMADA: 15000 – PERÍODO: até 15/10/2022

  1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licita-
ção específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade
de condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândido Bran-
quinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas
ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

 5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e



b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-
dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.



7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

 9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

10– FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.



11– CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Eros Carrraro, CPF/MF nº
253.912.708-80, Carteira de Identidade nº 22.370.122-1 SSP/SP, representando a(s) Empresas Registradas,
tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

 Testemunhas:-  1)___________________________                       2)___________________________

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTA

CONTRATO Nº: 84120

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:



a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: EROS CARRARO

Cargo: SÓCIO

CPF: 253.912.708-80           RG: 22.370.122-1 SSP/SP

Data de Nascimento: 05/06/1977

Endereço residencial completo: Rua dos Flamboyans, 232 – Condomínio Vale Verde – Leme – SP – Cep:
13.613-340

E-mail institucional: aglon@aglonmedicamentos.com



E-mail pessoal:

Telefone(s): (19) 3573-7300

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Municí-
pio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax:
(16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre-
feito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob nº13.085.369/0001-96, Inscrição Estadual sob o nº 647.334.806-110, com endereço na Avenida Murchid
Homsi, 2975 Brcão 2955 – Parque Quinta das Paineiras – São José do Rio Preto – SP – Cep: 15.080-445,
Fone: (17) 3364-1608, E-mail: licitacao02@capromed.com.br, através de seu representante legal, com os
seguintes itens:

ITEM 43 – CÓDIGO: 019.3951 - DESCRIÇÃO: Item: 446264 – material Descrição: Ambroxol, composição:
sal cloridrato, concentração: 3 mg,ml, Frasco 120,00 ML – UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO – PREÇO
UNITÁRIO: R$ 2,34 – MARCA: FARMACE – QUANTIDADE ESTIMADA: 250 – PERÍODO: até 15/10/2022

  1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licita-
ção específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade
de condições.



 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândido Bran-
quinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas
ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

 5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-
dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo



superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

 7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;



c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Vera Alice Gorla Proto, CPF/MF nº
041.808.058/55, Carteira de Identidade nº 10.432.717-0 SSP/SP, representando a(s) Empresas Registradas,
tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Testemunhas:- 1)___________________________  2)___________________________



CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA

CONTRATO Nº: 84109

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pedregulho-SP, 15 de Outubro de 2021

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________



Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: VERA ALICE GORLA PROTO

Cargo: SÓCIA

CPF: 041.808.058-55           RG: 10.432.717-0 SSP/SP

Data de Nascimento: 13/07/1998

Endereço residencial completo: Rua Nona Dama, 94 – Village Mirassol II – Mirassol – SP – Cep: 15.135-608

E-mail institucional: licitacao02@capromed.com.br

E-mail pessoal:

Telefone(s): (17) 3364-1608

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município,
situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax: (16)
3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO,



nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre-
feito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: CENTERMEDI – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.652.030/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 170/0004449,
com endereço  Rodovia BR-480, nº 795 – Centro – Barão de Cotegipe – RS – Cep: 99.740-000, Fone: (54)
3522-3081 / (54) 3523-2700, E-mail:  medicamentos@centermedi.com.br /  iva.fiscal@escritoriorigoni.com.br,
através de seu representante lega, com os seguintes itens:

ITEM 02 – CÓDIGO: 019.3951 - DESCRIÇÃO: Item: 446264 – material Descrição: Ambroxol, composi-
ção: sal cloridrato, concentração: 3 mg,ml, Frasco 120,00 ML – UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO –
PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,95 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 750 – PERÍODO: até
15.10.2022

ITEM 04 – CÓDIGO: 019.3952  - DESCRIÇÃO: Item: 267516 – material Descrição: Atenolol, dosagem:
25 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$
0,04 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 75000 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 24 – CÓDIGO: 019.3972  - DESCRIÇÃO: Item: 273473 – material Descrição: Lorazepam, con-
centração: 2 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁ-
RIO: R$ 0,1250 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 15000 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 37 – CÓDIGO: 019.3985 - DESCRIÇÃO: Item: 282881 – material Descrição: Rosuvastatina,
composição: cálcica, concentração: 10 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COM-
PRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,2730 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 3750 –
PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 38 – CÓDIGO: 019.3986  - DESCRIÇÃO: Item: 292331 – material Descrição: Salbutamol, dosa-
gem: 0,4 mg,ml, forma farmacêutica: xarope Unidade: Frasco 100,00 ML – UNIDADE DE FORNECIMEN-
TO: FRASCO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,08 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 375 –
PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 41 – CÓDIGO: 019.3989  - DESCRIÇÃO: Item: 272380 – material Descrição: Venlafaxina, com-
posição: sal cloridrato, concentração: 150 mg, apresentação: liberação controlada Unidade: Comprimido –
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,2430 – MARCA: GENÉRICO –
QUANTIDADE ESTIMADA: 3750 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 93 – CÓDIGO: 019.4001  - DESCRIÇÃO: Item: 268225 – material Descrição: Carbonato de cál-
cio, dosagem: 500 mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO
UNITÁRIO: R$ 0,0430 – MARCA: EFICAL – QUANTIDADE ESTIMADA: 37500 – PERÍODO: até 15/10/
2022

ITEM 94 – CÓDIGO: 019.4002  - DESCRIÇÃO: Item: 270893 – material Descrição: Carbonato de cál-
cio, apresentação: associado com vitamina d3, dosagem: 500mg de cálcio + 200u Unidade: Comprimido -
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,05 – MARCA: CALCIOWAY
500 + DD3 – QUANTIDADE ESTIMADA: 30000 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 96 – CÓDIGO: 019.4004  - DESCRIÇÃO: Item: 267567 Descrição: Carvedilol, dosagem: 25 mg
Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,1530 –
MARCA: CARDBET – QUANTIDADE ESTIMADA: 30000 – PERÍODO: até 15/10/2022



ITEM 102 – CÓDIGO: 019.4010  - DESCRIÇÃO: Item: 270120 – material Descrição: Clonazepam,
dosagem: 2,5 mg,ml, apresentação: solução oral- gotas Unidade: Frasco 20,00 ML - UNIDADE DE FORNE-
CIMENTO: FRASCO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,35 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA:
600 – PERÍODO: até 15/10/2022

  1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licita-
ção específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade
de condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das
8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

 5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.



5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.

5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-
dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.



7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

 9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas: A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recur-
sos orçamentários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;
b) 01 (uma) para a empresa registrada;



 c)01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Edivar Szymanski, CPF/MF nº
670.481.290-34, Carteira de Identidade nº 50.511.329-66 SSP/RS, representando a(s) Empresas Registradas,
tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Testemunhas:-1)___________________                   2)_______________________

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: CENTERMEDI – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CONTRATO Nº: 84102

OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Medicamentos

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.



Pedregulho-SP, 15 de Outubro de 2021

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: EDIVAR SZYMANSKI

Cargo: SÓCIO

CPF: 670.481.290-34           RG: 50.511.329-66 SSP/RS

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo: Rua José Bonifácio, 636 – Centro – Barão de Cotegipe – RS – CEP:

E-mail institucional: medicamentos@centermedi.com.br / iva.fiscal@escritoriorigoni.com.br

E-mail pessoal:

Telefone(s): (54) 3522-3081 – (54) 3523-2700

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ATA Nº 84121

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Municí-
pio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax:
(16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre-
feito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.729.178/0004-91, Inscrição Estadual sob o nº 395.060.142.110, com endereço
na Praça Emilio Marconato, 1000 – Galpão 22 – Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif – Jaguariúna – SP
– Cep: 13.916.074, Fone: (19) 3522-5800, E-mail: lilian.ribeiro@rioclarense.com.br, através de seu represen-
tante legal, com os seguintes itens:

ITEM 17 – CÓDIGO: 019.3965  - DESCRIÇÃO: Item: 273818 – material Descrição: Diosmina, compo-
sição: associada à hesperidina, concentração: 450mg + 50mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FOR-
NECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,32 – MARCA: FLAVONID 500 MG – QUANTIDA-
DE ESTIMADA: 75000 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 109 – CÓDIGO: 019.4017  - DESCRIÇÃO: Item: 267663 – material Descrição: Furosemida, do-
sagem: 40 mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁ-
RIO: R$ 0,0524 – MARCA: FUROSEMIDA 40 MG – QUANTIDADE ESTIMADA: 45000 – PERÍODO: até
15/10/2022

ITEM 118 – CÓDIGO: 019.4026  - DESCRIÇÃO: Item: 267689 – material Descrição: Metildopa, dosa-
gem: 250 mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁ-
RIO: R$ 0,37 – MARCA: METILDOPA 250 MG – QUANTIDADE ESTIMADA: 75000 – PERÍODO: até 15/
10/2022

ITEM 119 – CÓDIGO: 019.4027  - DESCRIÇÃO: Item: 276656 – material Descrição: Metoprolol, prin-
cípio ativo: sal succinato, dosagem: 25 mg, apresentação: liberação controlada Unidade: Comprimido - UNI-
DADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,35 – MARCA: METOPROLOL XR 25
MG – QUANTIDADE ESTIMADA: 37500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 120 – CÓDIGO: 019.4028  - DESCRIÇÃO: Item: 276657 – material Descrição: Metoprolol, prin-
cípio ativo: sal succinato, dosagem: 50 mg, apresentação: liberação controlada Unidade: Comprimido - UNI-
DADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,69 – MARCA: METOPROLOL XR 50
MG – QUANTIDADE ESTIMADA: 37500 – PERÍODO: até 15/10/222



  1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022.

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licita-
ção específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade
de condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das
8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

 5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.



 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-
dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

 7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais



cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

 9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

10– FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Rafael Olímpio Castanheira, CPF/
MF nº 324.367.598-71, Carteira de Identidade nº 35.348.360-6, representando a(s) Empresas Registradas,



 tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

 Testemunhas:-  1)___________________________           2)___________________________

 TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

CONTRATO Nº: 84121

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.



GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: RAFAEL OLÍMPIO CASTANHEIRA

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 324.367.598-71          RG: 35.348.360-6

Data de Nascimento: 06/12/1984

Endereço residencial completo: Rua José Camargo Schimidt, 210 – Parque Santa Candida – Araras – SP

E-mail institucional: lilian.ribeiro@rioclarense.com.br

E-mail pessoal:

Telefone(s): (19) 3522-5800

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:



Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Municí-
pio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax:
(16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre-
feito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: DANIEL FERRARI ABRANTES – DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.004.857/0001-07, Inscrição Estadual sob o nº
633.761.479.118, com endereço na Rua São Paulo, 41 – Sala 1104 – Vila Belmiro – Santos – SP – Cep:
11.075-330, Fone: (13) 3301-1102, E-mail: daniel.f.abrantes@gmail.com, através de seu representante legal,
com os seguintes itens:

ITEM 63 – CÓDIGO: 019.3970  - DESCRIÇÃO: Item: 267292 – material Descrição: Imipramina, princí-
pio ativo: cloridrato, dosagem: 25 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMI-
DO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,3760 – MARCA: IMIPRA – QUANTIDADE ESTIMADA: 7500 – PERÍODO:
até 15/10/2022

  1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licita-
ção específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade
de condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.



 4 – PREÇOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das
8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

 5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-
dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;



c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) ;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

 7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.



8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

 9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas: A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recur-
sos orçamentários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Na-
tureza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde.
Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito
o Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Daniel Ferrari Arantes, CPF/MF nº
366.633.568-36, Carteira de Identidade nº 43.546.153-9 SSP/SP, representando a(s) Empresas Registradas,
tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Testemunhas:- 1)___________________________         2)___________________________

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: DANIEL FERRARI ABRANTES – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CONTRATO Nº: 84114

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Medicamentos



ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho



Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: DANIEL FERRARI ARANTES

Cargo: SÓCIO

CPF: 366.633.568-36           RG: 43.546.153-9 SSP/SP

Data de Nascimento: 30/06/1987

Endereço residencial completo: Avenida Coronel Joaquim Montenegro, 281 – Aparecida – Santos – SP –
Cep: 11.035-001

E-mail institucional: Daniel.f.abrantes@gmail.com

E-mail pessoal:

Telefone(s): (13) 3301-1102

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:

 Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Muni-
cípio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax:
(16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre-
feito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-



1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 56.081.482/0001-06, Inscrição Estadual sob o nº 582.196.195.118, com endereço  na
Rua Paulo de Frontin, 25 – Vila Virginia – Ribeirão Preto – SP – Cep: 14.030-430, Fone: (16) 3519-3170, E-
mail: dimebras@dimesbrashospitalar.com.br, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

ITEM 39 – CÓDIGO: 019.3987 - DESCRIÇÃO: Item: 412966 – material Descrição: Simeticona, con-
centração: 75 mg,ml, forma farmacêutica: emulsão oral – gotas Unidade: Frasco 10,00 ML – UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,08 – MARCA: PRATI DONADUZZI – QUANTIDA-
DE ESTIMADA: 600 – PERÍODO: até 15/10/2022

  1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licita-
ção específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade
de condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das
8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

 5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e



b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-
dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.



7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

 A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS



11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

 E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Luiz Carlos Gelotti, CPF/MF nº
290.459.598-87, Carteira de Identidade nº 4.169.049 SSP/SP, representando a(s) Empresas Registradas, ten-
do duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Testemunhas:- 1)___________________________     2)___________________________

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CONTRATO Nº: 84119

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:



a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: LUIZ CARLOS GELOTTI

Cargo: SÓCIO

CPF: 290.459.598-87           RG: 4.169.049 SSP/SP

Data de Nascimento: 11/02/1949

Endereço residencial completo: Rua Adolfo Lutz, 535 – Jardim São Luiz – Ribeirão Preto – SP – Cep:
14.020.310

E-mail institucional: dimebras@dimesbrashospitalar.com.br



E-mail pessoal:

 Telefone(s): (16) 3519-3170

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Municí-
pio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax:
(16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre-
feito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.279.552/0001-01, Inscrição Estadual sob o nº 907.272.49-49, com
endereço  na Rua Peru, 454 – Centro – Ouro Verde do Oeste – PR – Cep: 85.933-000, Fone: (45) 3251-1461,
E-mail: dellydistibuidora@gmail.com, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

ITEM 51 – CÓDIGO: 019.3958 - DESCRIÇÃO: Item: 442828 – material Descrição: Citrato de cálcio,
composição: associado ao colecalciferol (vit.d), concentração: correspondendo a 250 mg de cálcio + 2,5 mcg
Vit D Unidade: Comprimido– UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$
1,7992 – MARCA: MALCAL – QUANTIDADE ESTIMADA: 2500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 66 – CÓDIGO: 019.3973 - DESCRIÇÃO: Item: 273554 – material Descrição: Meloxicam, concen-
tração: 15 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁ-
RIO: R$ 0,1089 – MARCA: ARTRITEC – QUANTIDADE ESTIMADA: 5000 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 126 – CÓDIGO: 019.3991  - DESCRIÇÃO: Item: 268375 – material Descrição: Aciclovir, dosa-
gem: 50 mg,g, uso: creme Unidade: Bisnaga 10,00 G - UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA – PRE-
ÇO UNITÁRIO: R$ 2,79 – MARCA: PRATI – QUANTIDADE ESTIMADA: 50 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 152 – CÓDIGO: 019.4017  - DESCRIÇÃO: Item: 267663 – material Descrição: Furosemida, do-
sagem: 40 mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁ-
RIO: R$ 0,078 – MARCA: PRATI – QUANTIDADE ESTIMADA: 15000 – PERÍODO: até 15/10/2022

  1 – OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integrante



dessa Ata, independentemente de transcrição.

2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licita-
ção específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade
de condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das
8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

 5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi



mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-
dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

 7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.



7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

 9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

 A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

10– FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Maicon Uilians Backes, CPF/MF nº
040.825.149-29, Carteira de Identidade nº 7.593.410-6 SSP/PR, representando a(s) Empresas Registradas,
tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.



 Testemunhas:- 1)___________________________  2)___________________________

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

CONTRATO Nº: 84113

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP



Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: MAICON UILIANS BACKES

Cargo: PROPRIETÁRIO

CPF: 040.825.149-29           RG: 7.593.410-6 SSP/PR

Data de Nascimento: 25/12/1984

Endereço residencial completo: Avenida Belo Horizonte, 238 – Centro – Ouro Verde do Oeste – PR – Cep:
85.933-000

E-mail institucional: dellydistibuidora@gmail.com

E-mail pessoal:

Telefone(s): (45) 3251-1461

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:



Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Municí-
pio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax:
(16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre-
feito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.511.513/0001-16, Inscrição Estadual sob o nº 231.014.264.110, com
endereço  na Rua Altino Arantes, 285 – Centro – Buritizal – SP – Cep: 14.570-000, Fone: (16) 3751-2020, E-
mail: distribuidora@drogasol.com.br, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

ITEM 53 – CÓDIGO: 019.3960 - DESCRIÇÃO: Item: 272043 – material Descrição: Clonidina cloridrato,
concentração: 0,1 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO
UNITÁRIO: R$ 0,23 – MARCA: ATENSINA – QUANTIDADE ESTIMADA: 2500 – PERÍODO: até 15/10/
2022

ITEM 162 – CÓDIGO: 019.4027  - DESCRIÇÃO: Item: 276656 – material Descrição: Metoprolol, prin-
cípio ativo: sal succinato, dosagem: 25 mg, apresentação: liberação controlada Unidade: Comprimido - UNI-
DADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,40 – MARCA: GENÉRICO –
QUANTIDADE ESTIMADA: 12500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 163 – CÓDIGO: 019.4028  - DESCRIÇÃO: Item: 276657 – material Descrição: Metoprolol, prin-
cípio ativo: sal succinato, dosagem: 50 mg, apresentação: liberação controlada Unidade: Comprimido - UNI-
DADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,75 – MARCA: GENÉRICO –
QUANTIDADE ESTIMADA: 12500 – PERÍODO: até 15/10/2022

  1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licita-
ção específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade



 de condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das
8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

 5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-
dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).



6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado

6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitá-
vel;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a
“e” do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de
recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo,
quando for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplica-
ção das demais cominações legais.

8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;



b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

 9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

 A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

   E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Fábio Pimentel Da Silva Junior,
CPF/MF nº 350.134.558-55, Carteira de Identidade nº 41.348.850-0 SSP/SP, representando a(s) Empresas
Registradas, tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Testemunhas:- 1)___________________________    2)___________________________



CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CONTRATO Nº: 84116

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________



Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: FÁBIO PIMENTAL DA SILVA JUNIOR

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 350.134.558-55           RG: 41.348.850-0 SSP/SP

Data de Nascimento: 29/06/1987

Endereço residencial completo: Rua dos Lírios, 321, Morada do Sol – Buritizal – SP – Cep? 14.570-000

E-mail institucional: distribuidora@drogasol.com.br

E-mail pessoal:

Telefone(s): (16) 3751-2020

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Municí-
pio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax:
(16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre



feito Municipal, homologado em 15/10/2021 e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.027.894/0007-50, Inscrição Estadual sob o nº
671.392.680.115, com endereço na Avenida Pedro Paschoal dos Santos, 410 – Galpão 02 MD. 4 e 5,
Residencial Real Parque Sumaré – Sumaré – SP – Cep: 13.178-561, Fone: (83) 2106-2433 / (83) 2106-2559,
E-mail: fiscal.medicamentos@grupoelfa.com.br, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

ITEM 31 – CÓDIGO: 019.3979 - DESCRIÇÃO: Item: 273256 – material Descrição: Oxcarbazepina,
dosagem: 600 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNI-
TÁRIO: R$ 1,25 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 1500 – PERÍODO: até 15/10/2022

  1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte inte-
grante dessa Ata, independentemente de transcrição.

2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma lici-
tação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualda-
de de condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despe-
sa na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira
das 8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município

5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.



5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-
dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e



prazos de entrega.

7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas: A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recur-
sos orçamentários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS



11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) José Eduardo Gomes Da Silva,
CPF/MF nº 065.898.418/70, Carteira de Identidade nº 13.882.845-3, representando a(s) Empresas
Registradas, tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Pedregulho, 15 de Outubro de 2021.

Testemunhas:-  1)___________________________      2)___________________________

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CONTRATO Nº: 84104

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Medicamentos

 ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:



a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA

Cargo: SÓCIO

CPF: 065.898.418-70           RG: 13.882.845-3

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo: Avenida Dr. Epitácio Pessoa, 667, Apto 161 – Ponta da Praia – Santos – SP
– Cep: 11.030-603

E-mail institucional: fiscal.medicamentos@grupoelfa.com.br



E-mail pessoal:

Telefone(s): (83) 2106-2433 / (83) 2106-2559

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Municí-
pio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax:
(16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre-
feito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: FRAGNARIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.271.474/0001-82, Inscrição Estadual sob o nº 224.091.620.114,
com endereço  na Rua Manoel Deodoro Pinheiro Machado, 1218 – Vila Santa Therezinha de Menino Jesus -
Botucatu – SP – Cep: 18.606-710, Fone: (14) 3815-8574, E-mail: licitacoes@fragnari.com.br, através de seu
representante legal, com os seguintes itens:

ITEM 30 – CÓDIGO: 019.3978  - DESCRIÇÃO: Item: 273257 – material Descrição: Oxcarbazepina,
dosagem: 300 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNI-
TÁRIO: R$ 0,64 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 1500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 88 – CÓDIGO: 019.3996  - DESCRIÇÃO: Item: 267511 – material Descrição: Aminofilina, dosa-
gem: 100 mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁ-
RIO: R$ 0,0720 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 15000 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 116 – CÓDIGO: 019.4024  - DESCRIÇÃO: Item: 268129 – material
Descrição: Levomepromazina, dosagem: 100 mg Unidade: Comprimido- UNIDADE DE FORNECIMENTO:
COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,60 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 7500 –
PERÍODO: até 15/10/2022

  1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022



2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Municí-
pio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu perío-
do de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação
específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de
condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das
8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços prati-
cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitá-
vel;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a
“e” do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de
recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo,
quando for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da
aplicação das demais cominações legais.



8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

 9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

 A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

10– FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Luciano Rodrigues Roseiro
Fráguas, CPF/MF nº 285.260.378-03, Carteira de Identidade nº 26.367.554-3 SSP/SP, representando a(s)
Empresas Registradas, tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Pedregulho, 15 de Outubro de 2021.



Testemunhas:-  1)___________________________                2)___________________________

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CONTRATO Nº: 84110

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP



Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: LUCIANO RODRIGUES ROSEIRO FRÁGUAS

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 285.260.378-03           RG: 26.367.554-3 SSP/SP

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo: Rua General Telles, 1396 – Apto 111 – Botucatu – SP – Cep: 18.602-120

E-mail institucional: licitacoes@fragnari.com.br

E-mail pessoal:

Telefone(s): (14) 3815-8574

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:



Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Municí-
pio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax:
(16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre-
feito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.231.734/0001-93, Inscrição Estadual sob o nº
687.161.985.111, com endereço  Rua Doutor Gualter Nunes, 100 – Chácara Junqueira – Tatuí – SP – Cep:
18.271-210, Fone: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398, E-mail: contabilidade@futuramedicamentos.com.br,
através de seu representante lega, com os seguintes itens:

ITEM 13 – CÓDIGO: 019.3961  - DESCRIÇÃO: Item: 270494 – material Descrição: Colagenase, apre-
sentação: associada com cloranfenicol, concentração: 0,6ui + 1%, uso: pomada vaginal + aplicadores
Unidade: Bisnaga 30,00 G – UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA – PREÇO UNITÁRIO: R$ 12,39 –
MARCA: CRISTÁLIA – QUANTIDADE ESTIMADA: 750 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 29 – CÓDIGO:019.3977  - DESCRIÇÃO: Item: 268285 Descrição: Nitrazepam, dosagem: 5 mg
Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,14 –
MARCA: CRISTÁLIA – QUANTIDADE ESTIMADA: 4500 – PERÍODO: até 15/10/2022

  1 – OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022.

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licita-
ção específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade
de condições

3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.



3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despe-
sa na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira
das 8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularida-
de seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a com-
provar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável
para a solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços prati-
cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.



6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

 7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e



 e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/
2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

 A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orça-
mentários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Na-
tureza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde.
Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito
o Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

11– CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Luciano De Souza Lopes, CPF/MF
nº 215.816.628-23, Carteira de Identidade nº 33.289.623-7 SSP/SP, representando a(s) Empresas
Registradas, tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Testemunhas:- 1)___________________________                        2)___________________________



CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI

CONTRATO Nº: 84107

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:



Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: LUCIANO DE SOUZA LOPES

Cargo: PROPRIETÁRIO

CPF: 215.816.628-23           RG: 33.289.623-7 SSP/SP

Data de Nascimento: 01/08/1981

Endereço residencial completo: Rua Francisco Moraes, 101 – Parque Residencial São Marcos – Tatuí – SP -
Cep: 18.273-785

E-mail institucional: contabilidade@futuramedicamentos.com.br

E-mail pessoal:

Telefone(s): (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município,
situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax: (16)
3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO,
nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas



apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr.
Prefeito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: INOVAMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 12.889.035/0001-02, Inscrição Estadual sob o nº 039/0157570, com endereço na Rua Doutor João
Caruso, 2125 – Industrial – Erechim – RS – Cep: 99.706-250, Fone: (54) 2106-7930, E-mail:
inovamed@inovamed-rs.com.br, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

ITEM 23 – CÓDIGO: 019.3971 - DESCRIÇÃO: Item: 305270 – material Descrição: Levofloxacino, do-
sagem: 500 mg Unidade: Comprimido– UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁ-
RIO: R$ 0,6392 – MARCA: CIMED – QUANTIDADE ESTIMADA: 2250 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 36 – CÓDIGO: 019.3984  - DESCRIÇÃO: Item: 272839 – material Descrição: Risperidona, dosa-
gem: 1 mg Unidade: Comprimido– UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO:
R$ 0,0974 – MARCA: PRATI DONADUZZI – QUANTIDADE ESTIMADA: 37500 – PERÍODO: até 15/10/
2022

ITEM 40 – CÓDIGO: 019.3988 - DESCRIÇÃO:  Item: 272850 Descrição: Topiramato, dosagem: 50 mg
Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,1828
– MARCA: ZYDUS NIKKHO – QUANTIDADE ESTIMADA: 7500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 83 – CÓDIGO: 019.3991  - DESCRIÇÃO: Item: 268375 – material Descrição: Aciclovir, dosagem:
50 mg,g, uso: creme Unidade: Bisnaga 10,00 G – UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA – PREÇO
UNITÁRIO: R$ 2,00 – MARCA: CIMED – QUANTIDADE ESTIMADA:150 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 86 – CÓDIGO: 019.3994  - DESCRIÇÃO: Item: 308732 – material Descrição: Ácido valpróico,
dosagem: 50 mg,ml, forma farmacêutica: xarope Unidade: Frasco 100,00 ML - UNIDADE DE FORNECI-
MENTO: FRASCO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 3,4766 – MARCA: HIPOLABOR – QUANTIDADE ESTIMADA:
150 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 92 – CÓDIGO: 019.4000  - DESCRIÇÃO: Item: 392264 – material Descrição: Carbamazepina,
concentração: 20 mg,ml, forma farmaceutica: xarope Unidade: Frasco 100,00 ML - UNIDADE DE FORNECI-
MENTO: FRASCO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 8,4446 – MARCA: SANVAL – QUANTIDADE ESTIMADA: 375
– PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 117 – CÓDIGO: 019.4025  - DESCRIÇÃO: Item: 273466 – material Descrição: Loratadina, con-
centração: 10mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNI-
TÁRIO: R$ 0,0854 – MARCA: LORATAMED – QUANTIDADE ESTIMADA: 3750 – PERÍODO: até 15/10/
2022

ITEM 124 – CÓDIGO: 019.4032  - DESCRIÇÃO: Item: 272365 Descrição: Sertralina cloridrato, dosa-
gem: 50mg  - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,1099 – MAR-
CA: CIMED – QUANTIDADE ESTIMADA: 75000 – PERÍODO: até 15/10/2022

  1 – OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu



 período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma
licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igual-
dade de condições.

3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das
8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica



dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO

7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

 7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:



a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Jhonatan Boni, CPF/MF nº
016.789.820-59, Carteira de Identidade nº 21.050.249-27, representando a(s) Empresas Registradas, tendo
duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Testemunhas:- 1)___________________________                2)___________________________



CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

CONTRATO Nº: 84108

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:



Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: JHONATAN BONI

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 016.789.820-59           RG: 21.050.249-27

Data de Nascimento: 28/09/1991

Endereço residencial completo: Rua Pedro Álvares Cabral, 610 – Apto 1101 – Centro – Erechim – RS – Cep:
99.700-252

E-mail institucional: inovamed@inovamed-rs.com.br

E-mail pessoal:

Telefone(s): (54) 2106-7930

Assinatura:

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município,
situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax: (16)
3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO,
nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr.
Prefeito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar



o preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o
Pregão Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 21.940.274/0001-30, Inscrição Estadual sob o nº 415.091.915.117, com endereço na Aveni-
da José Antunes de Lisboa, 56 – Jardim do Bosque – Leme – SP – Cep: 13.613-130, Fone: (19) 3572-1087, E-
mail: josifcarraro@gmail.com, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

ITEM 58 – CÓDIGO: 019.3965  - DESCRIÇÃO: Item: 273818 – material Descrição: Diosmina, compo-
sição: associada à hesperidina, concentração: 450mg + 50mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FOR-
NECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,50 – MARCA: DAFLON 500MG CX 30 C – QUAN-
TIDADE ESTIMADA: 25000 – PERÍODO: até 15/10/2022

  1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licita-
ção específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade
de condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das
8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto desde
que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência que
precedeu a formalização dessa Ata.



5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularida-
de seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a com-
provar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável
para a solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços prati-
cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitá-
vel;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a
“e” do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de
recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO



7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

 7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

 9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

 A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO



10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Josiane Cristina Fusco Carraro,
CPF/MF nº 220.901.608-88, Carteira de Identidade nº 32.571.328-5 SSP/SP, representando a(s) Empresas
Registradas, tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Testemunhas:-  1)___________________________            2)___________________________

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO

CONTRATO Nº: 4112

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser



comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO

Cargo: PROPRIETÁRIO

CPF: 220.901.608-88           RG: 32.571.328-5 SSP/SP

Data de Nascimento: 01/03/1980

Endereço residencial completo: Rua dos Flamboiãs, 232, Vale Verde – Leme – SP – Cep: 13.613-340



 E-mail institucional: josifcarraro@gmail.com

E-mail pessoal:

Telefone(s): (19) 3572-1087

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Muni-
cípio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/
fax: (16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO
FILHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propos-
tas apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr.
Prefeito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar
o preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pre-
gão Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.250.918/0001-73, Inscrição Estadual sob o nº
908.304.95.00, com endereço na Avenida Silvio Barbieri, 1099 – Fundos – Pinheirinho – Francisco Beltrão –
PR – Cep: 85.603-000, Fone: (46) 9993-7946, E-mail: lferreiradistribuidora@gmail.com, através de seu re-
presentante legal, com os seguintes itens:

ITEM 16 – CÓDIGO: 019.3964 - DESCRIÇÃO: Item: 270917 – material Descrição: Paracetamol, apre-
sentação: associado com diclofenaco, carisoprodol e cafeína, dosagem: 300mg + 50mg + 125mg + 30mg
Unidade: Comprimido– UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,15 –
MARCA: TANDENE – QUANTIDADE ESTIMADA: 22500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 19 – CÓDIGO: 019.3967  - DESCRIÇÃO: Item: 352912 – material Descrição: Divalproato de
sódio, concentração: 500 mg, forma farmacêutica: liberação prolongada Unidade: Comprimido – UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,22 – MARCA: GENÉRICO – QUANTI-
DADE ESTIMADA: 1875 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 42 – CÓDIGO: 019.3990 - DESCRIÇÃO: Item: 432679 Descrição: Acetilcisteína,
concentração: 200 mg, forma farmacêutica: granulado para solução oral – UNIDADE DE
FORNECIMENTO: ENVELOPE – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,81 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE
ESTIMADA: 500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 45 – CÓDIGO: 019.3952 - DESCRIÇÃO: Item: 267516 – material Descrição: Atenolol,
dosagem: 25 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO



 UNITÁRIO: R$ 0,05 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 25000 – PERÍODO: até 15/
10/2022

ITEM 52 – CÓDIGO: 019.3959 - DESCRIÇÃO: Item: 270119 – material Descrição: Clonazepam, dosa-
gem: 2 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO:
R$ 0,06 – MARCA: ZILEPAM – QUANTIDADE ESTIMADA: 12500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 57 – CÓDIGO: 019.3964  - DESCRIÇÃO: Item: 270917 – material Descrição: Paracetamol, apre-
sentação: associado com diclofenaco, carisoprodol e cafeína, dosagem: 300mg + 50mg + 125mg + 30mg
Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,15 –
MARCA: TANDENE – QUANTIDADE ESTIMADA: 7500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 60 – CÓDIGO: 019.3967 - DESCRIÇÃO: Item: 352912 – material Descrição: Divalproato de
sódio, concentração: 500 mg, forma farmacêutica: liberação prolongada Unidade: Comprimido – UNIDADE
DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,37 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDA-
DE ESTIMADA: 625 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 71 – CÓDIGO: 019.3978 - DESCRIÇÃO: Item: 273257 – material Descrição: Oxcarbazepina,
dosagem: 300 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNI-
TÁRIO: R$ 0,83 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 72 – CÓDIGO: 019.3979  - DESCRIÇÃO: Item: 273256 – material Descrição: Oxcarbazepina,
dosagem: 600 mg Unidade: Comprimido– UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNI-
TÁRIO: R$ 1,80 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 78 – CÓDIGO: 019.3985 - DESCRIÇÃO:  Item: 282881 – material Descrição: Rosuvastatina,
composição: cálcica, concentração: 10 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COM-
PRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,54 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 1250 – PE-
RÍODO: até 15/10/2022

ITEM 82 – CÓDIGO: 019.3989 - DESCRIÇÃO: Item: 272380 – material Descrição: Venlafaxina, com-
posição: sal cloridrato, concentração: 150 mg, apresentação: liberação controlada Unidade: Comprimido –
UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,60 – MARCA: GENÉRICO –
QUANTIDADE ESTIMADA:1250 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 89 – CÓDIGO: 019.3997  - DESCRIÇÃO: Item: 448841 – material Descrição: Amoxicilina, princí-
pio ativo: associada com clavulanato de potássio, concentração: 50 mg,ml + 12,5 mg,ml, forma farmacêutica:
suspensão oral Unidade: Frasco 75,00 ML - UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO – PREÇO UNITÁ-
RIO: R$ 12,19 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 225 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 101 – CÓDIGO: 019.4009  - DESCRIÇÃO: Item: 267522 – material Descrição: Clomipramina,
dosagem: 25 mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNI-
TÁRIO: R$ 0,65 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 37500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 104 – CÓDIGO: 019.4012  - DESCRIÇÃO: Item: 270590 – material Descrição: Betametasona,
composição: dipropionato, apresentação: associada com betametasona fosfato, dosagem: 5mg + 2mg, uso:
injetável Unidade: Ampola 1,00 ML - UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA – PREÇO UNITÁRIO: R$
2,86 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 750 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 107 – CÓDIGO: 019.4015  - DESCRIÇÃO: Item: 267653 Descrição: Espironolactona, dosagem:
25 mg - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,14 – MARCA: GENÉ-
RICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 75000 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 129 – CÓDIGO: 019.3994  - DESCRIÇÃO: Item: 308732 – material Descrição: Ácido valpróico,
dosagem: 50 mg,ml, forma farmacêutica: xarope Unidade: Frasco 100,00 ML - UNIDADE DE FORNECI-
MENTO: FRASCO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 7,73 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 50 –
PERÍODO: até 15/10/2022



ITEM 130 – CÓDIGO: 019.3995  - DESCRIÇÃO:  Item: 269462 – material Descrição: Alendronato de
sódio, dosagem: 70 mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO
UNITÁRIO: R$ 0,27 – MARCA: ENDROSTAN – QUANTIDADE ESTIMADA: 750 – PERÍODO: até 15/10/
2022

ITEM 132 – CÓDIGO: 019.3997  - DESCRIÇÃO: Item: 448841 – material Descrição: Amoxicilina, prin-
cípio ativo: associada com clavulanato de potássio, concentração: 50 mg,ml + 12,5 mg,ml, forma farmacêuti-
ca: suspensão oral Unidade: Frasco 75,00 ML - UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO – PREÇO UNI-
TÁRIO: R$ 12,82 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 75 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 147 – CÓDIGO: 019.4012  - DESCRIÇÃO: Item: 270590 – material Descrição: Betametasona,
composição: dipropionato, apresentação: associada com betametasona fosfato, dosagem: 5mg + 2mg, uso:
injetável Unidade: Ampola 1,00 ML - UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA – PREÇO UNITÁRIO: R$
2,86 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 250 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 150 – CÓDIGO: 019.4015   - DESCRIÇÃO: Item: 267653 Descrição: Espironolactona, dosagem:
25 mg - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,15 – MARCA: GENÉ-
RICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 25000 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 165 – CÓDIGO: 019.4030  - DESCRIÇÃO: Item: 267772 Descrição: Propranolol cloridrato, do-
sagem: 40 mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁ-
RIO: R$ 0,04 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 30000 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 167 – CÓDIGO: 019.4032  - DESCRIÇÃO: Item: 272365 Descrição: Sertralina cloridrato, dosa-
gem: 50mg - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,12 – MARCA:
GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 25000 – PERÍODO: até 15/10/2022

  1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte inte-
grante dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma lici-
tação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualda-
de de condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despe-
sa na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do
“Demonstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO



5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira
das 8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

 5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularida-
de seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a com-
provar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável
para a solicitação da aquisição.

5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços prati-
cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitá-
vel;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;



e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

7 – FISCALIZAÇÃO

7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

 7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.



9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Lucas Ferreira Da Costa, CPF/MF
nº 033.272.849-89, Carteira de Identidade nº 7.819.369-7 SESP/PR, representando a(s) Empresas
Registradas, tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Testemunhas:- 1)___________________________      2)___________________________

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CONTRATO Nº: 84117

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:



1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br



E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: LUCAS FERREIRA DA COSTA

Cargo: PROPRIETÁRIO

CPF: 033.272.849-89           RG: 7.819.369-7 SESP/PR

Data de Nascimento: 26/11/1982

Endereço residencial completo: Rua Antonina, 1156 – Nossa Senhora Aparecida – Francisco Beltrão – PR
– Cep: 85.601-580

E-mail institucional: lferreiradistribuidora@gmail.com

E-mail pessoal:

Telefone(s): (46) 9993-7946

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Muni-
cípio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/
fax: (16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO
FILHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propos-
tas apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr.
Prefeito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar
o preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pre-
gão Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI-
COS LTDA ,inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.228.695/0001-52, Inscrição Estadual sob o nº 310.049.440.111,
com endereço na Avenida Wilson Bego, 745 – Distrito Industrial Antonio Della Torres – Franca – SP – Cep:
14.406-091, Fone: (16) 3721-1102 / (16) 3012-5110, E-mail: licitacoes@lumarfranca.com.br, através de seu
representante legal, com os seguintes itens:

ITEM 08 – CÓDIGO: 019.3955  - DESCRIÇÃO: Item: 276377 – material Descrição: Cilostazol,
concentração: 50 mg Unidade:



Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,26 – MAR-
CA: BIOSINTETICA – QUANTIDADE ESTIMADA: 30000 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 14 – CÓDIGO: 019.3962  - DESCRIÇÃO: Item: 270999 – material Descrição: Diclofenaco, apre-
sentação: sal potássico, dosagem: 25mg,ml, uso: solução injetável Unidade: Ampola 3,00 ML – UNIDADE
DE FORNECIMENTO: AMPOLA – PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,07 – MARCA: FARMACE – QUANTIDADE
ESTIMADA: 750 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 20 – CÓDIGO: 019.3968  - DESCRIÇÃO: Item: 291770 – material Descrição: Escitalopram
oxalato, dosagem: 10 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PRE-
ÇO UNITÁRIO: R$ 0,18 – MARCA: BRAINFARMA – QUANTIDADE ESTIMADA: 3375 – PERÍODO: até
15/10/2022

ITEM 112 – CÓDIGO: 019.4020  - DESCRIÇÃO: Item: 433257 – material Descrição: Hidróxido de
alumínio, concentração: 60 mg,ml, forma farmaceutica: suspensão oral Unidade: Frasco 100,00 ML - UNI-
DADE DE FORNECIMENTO: FRASCO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 2,01 – MARCA: NATULAB – QUANTI-
DADE ESTIMADA: 375 – PERÍODO: até 15/10/2022

  1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte inte-
grante dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Mu-
nicípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma
licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de
igualdade de condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contra-
tos específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despe-
sa na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do
Departamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada
ou encaminhados por fac-símile.

5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de
fornecimento emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua



 Major Antônio Cândido Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de
segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

 5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularida-
de seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a com-
provar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável
para a solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços prati-
cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitá-
vel;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a
“e” do item anterior, será



formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegura-
do o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

 7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:



9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

10– FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Luiz Carlos De Assis Cunha, CPF/
MF nº 263.147.978-53, Carteira de Identidade nº 4.899.771 SSP/SP, representando a(s) Empresas
Registradas, tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Testemunhas:- 1)___________________________   2)___________________________

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

CONTRATO Nº: 84118

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai



xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________



Pela CONTRATADA:

Nome: LUIZ CARLOS DE ASSIS CUNHA

Cargo: SÓCIO

CPF: 263.147.978-53           RG: 4.899.771 SSP/SP

Data de Nascimento: 26/07/1945

Endereço residencial completo: Rua Abdalla Abrahão Dagher, 1950 – Residencial Baldassari – Franca – SP –
Cep: 14.401-264

E-mail institucional: licitacoes@lumarfranca.com.br

E-mail pessoal:

Telefone(s): (16) 3721-1102 / (16) 3012-5110

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Muni-
cípio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/
fax: (16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO
FILHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propos-
tas apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr.
Prefeito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar
o preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pre-
gão Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: MED CENTER COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 00.874.929/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 525.949.584.003-4, com endereço  Rodovia JK –
Br 459 – Km 99 – Bairro Santa Edwiges – Ribeirão das Mortes – Pouso Alegre – MG – Cep: 37.552-484, Fone:
(35) 3449-1950, E-mail: contato@medcentercomercial.com.br, através de seu representante legal, com os
seguintes itens:

ITEM 26 – CÓDIGO: 019.3974.  - DESCRIÇÃO: Item: 270436 – material Descrição: Metotrexato, do-
sagem: 2,5 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁ-
RIO: R$ 0,77 – MARCA: BLAU – QUANTIDADE ESTIMADA: 1875 – PERÍODO: até 15/10/2022

1 – OBJETO



A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Municí-
pio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu perío-
do de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação
específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de
condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das
8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.



5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços prati-
cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitá-
vel;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a
“e” do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de
recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO

7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira
do objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

 7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo,
quando for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.



7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas: A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recur-
sos orçamentários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Marcia Pereira Daniel Nery, CPF/
MF nº 589.845.186-20, Carteira de Identidade nº MG-3.657.224, representando a(s) Empresas Registradas,



tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Testemunhas:- 1)___________________________               2)___________________________

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CONTRATO Nº: 84101

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Medicamentos

 ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal



CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: MARCIA PEREIRA DANIEL NERY

Cargo: SÓCIA

CPF: 589.845.186-20           RG: MG-3.657.224

Data de Nascimento: 20/12/1966

Endereço residencial completo: Rua Francisco Ernesto Barbosa, 180 – Bairro João Paulo II – Pouso Alegre –
MG – Cep: 37.550-000

E-mail institucional: contato@medcentercomercial.com.br

E-mail pessoal:

Telefone(s): (35) 3449-1950

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:



Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Muni-
cípio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/
fax: (16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO
FILHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propos-
tas apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr.
Prefeito Municipal, homologado em 15/10/2021 e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ins-
crita no CNPJ/MF sob nº 05.847.630/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 635.487.579-110, com endereço
Est Samuel Aizemberg, 1100 – Bairro Alves Dias – São Bernardo do Campo – SP – Cep: 09.851-550, Fone:
(11) 4122-9800- E-mail: contabilidade.sp@somahospitalar.com.br, através de seu representante legal, com os
seguintes itens:

ITEM 87 – CÓDIGO: 019.3995  - DESCRIÇÃO: Item: 269462 – material Descrição: Alendronato de
sódio, dosagem: 70 mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO
UNITÁRIO: R$ 0,20 – MARCA: ENDROSTAN – QUANTIDADE ESTIMADA: 2250 – PERÍODO: até 15/10/
2022

ITEM 100 – CÓDIGO: 019.4008  - DESCRIÇÃO:  Item: 267632 – material Descrição: Ciprofloxacino
cloridrato, dosagem: 500 mg Unidade: Comprimido- UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO –
PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,22 – MARCA: GENÉRICO – QUANTIDADE ESTIMADA: 7500 – PERÍODO: até
15/10/2022

ITEM 106 – CÓDIGO: 019.4014  - DESCRIÇÃO: Item: 267651 – material Descrição: Enalapril
maleato, dosagem: 10 mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PRE-
ÇO UNITÁRIO: R$ 0,033 – MARCA: SANVAPRESS – QUANTIDADE ESTIMADA: 22500 – PERÍODO: até
15/10/2022

ITEM 122 – CÓDIGO: 019.4030 - DESCRIÇÃO: Item: 267772 Descrição: Propranolol cloridrato, dosa-
gem: 40 mg Unidade: Comprimido - UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁ-
RIO: R$ 0,0283 – MARCA: SANPRONOL – QUANTIDADE ESTIMADA: 90000 – PERÍODO: até 15/10/
2022

1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte inte-
grante dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022



2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Municí-
pio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu perío-
do de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação
específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de
condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa
na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

 5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das
8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

 5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

 5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-
dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

 7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

 7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.



8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

 9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Pedro Antônio Lapinscki, CPF/MF
nº 168.237.020-87, Carteira de Identidade nº 91.086.334-63, representando a(s) Empresas Registradas, ten-
do duas testemunhas, a todo o ato presentes.

Pedregulho, 15 de Outubro de 2021.



Testemunhas:- 1)___________________________                2)___________________________

CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CONTRATO Nº: 84105

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br



E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: PEDRO ANTÔNIO LAPINSCKI

Cargo: DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 168.237.020-87           RG: 91.086.334-63

Data de Nascimento: 22/04/1952

Endereço residencial completo: Rua Duque de Caxias, 1327, Apto 141 – Centro Histórico – Porto Alegre –
RS – Cep: 90.010-282

E-mail institucional: contabilidade.sp@somahospitalar.com.br

E-mail pessoal:

Telefone(s): (11) 4122-9800

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:



Aos 15 dias do mês de Outubro de 2021, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Municí-
pio, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax:
(16) 3171-3315, CEP 14.470000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Pre-
feito Municipal, homologado em 15/10/2021, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o
preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.106.005/0001-80, Inscrição Estadual sob o nº 248710, com endereço
na Avenida Paul Harris, 100 – Centro – Santa Cruz do Sul – RS – Cep: 96.810-408, Fone: (51) 3715-1296 /
(51) 2109-7000, E-mail: equipe.licitacao@stockmed.com.br, através de seu representante lega, com os se-
guintes itens:

ITEM 10 – CÓDIGO: 019.3958 - DESCRIÇÃO: Item: 442828 – material Descrição: Citrato de cálcio,
composição: associado ao colecalciferol (vit.d), concentração: correspondendo a 250 mg de cálcio + 2,5 mcg
Vit D Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$
1,01 – MARCA: BRASTERÁPICA – QUANTIDADE ESTIMADA: 7500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 15 – CÓDIGO: 019.3963 - DESCRIÇÃO: Item: 271000 – material Descrição: Diclofenaco, apre-
sentação: sal sódico, dosagem: 50 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRI-
MIDO – PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,0568 – MARCA: BELFAR – QUANTIDADE ESTIMADA: 30000 – PERÍO-
DO: até 15/10/2022

ITEM 35 – CÓDIGO: 019.3983  - DESCRIÇÃO: Item: 272831 – material Descrição: Quetiapina, dosa-
gem: 25 mg Unidade: Comprimido – UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO – PREÇO UNITÁ-
RIO: R$ 0,17 – MARCA: GEOLAB – QUANTIDADE ESTIMADA: 7500 – PERÍODO: até 15/10/2022

ITEM 99 – CÓDIGO: 019.4007  - DESCRIÇÃO: Item: 442701 – material Descrição: Ceftriaxona sódica,
concentração: 1 g, forma farmaceutica: pó p, solução injetável Unidade: Frasco-ampola - UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA – PREÇO UNITÁRIO: R$ 5,79 – MARCA: AUROBINDO – QUANTI-
DADE ESTIMADA: 150 – PERÍODO: até 15/10/2022

1 – OBJETO

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no
Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021, que passa a fazer parte integran-
te dessa Ata, independentemente de transcrição.

 2 – VIGÊNCIA

 A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 15/10/2022

 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Muni-
cípio de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu
período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licita-
ção específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade
de condições.

 3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

 O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa na



forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

 4 – PREÇOS

 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “De-
monstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Depar-
tamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou
encaminhados por fac-símile.

 5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de fornecimento
emitida pela Administração Pública Municipal, na Farmácia Municipal, sito a Rua Major Antônio Cândi-
do Branquinho, 230, no Centro de Pedregulho-SP – CEP 14.470000, de segunda à sexta-feira das
8:00 às 16:00 horas ou em outro endereço a ser designado pelo Município.

5.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto
desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência
que precedeu a formalização dessa Ata.

 5.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas
no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da
entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade
seja posterior à entrega.

 5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento.

5.7 O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a compro-
var que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a
solicitação da aquisição.

 5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo
acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedi-
mento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-
dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:



6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

 6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado
no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior;

  6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e”
do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de rece-
bimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publi-
cação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

 7 – FISCALIZAÇÃO

 7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do
objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e
prazos de entrega.

7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departa-
mento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quan-
do for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

 7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas
nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

 7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.

 7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

 8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) greve geral;



; b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá
ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

 9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir
estabelecidas:

 A) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamen-
tários próprios. Funcional programática:

9.1. 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável:
Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natu-
reza: 3.3.90.30 e C) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30.

 10 – FORO

 10.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o
Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

 11 – CÓPIAS

 11.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) 02 (duas) para o Município;

b) 01 (uma) para a empresa registrada;

c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Fernando Henrique Mossmann,
CPF/MF nº 407.563.940-15, Carteira de Identidade nº 10.237.439-31 SSP/RS,  representando a(s) Empresas
Registradas, tendo duas testemunhas, a todo o ato presentes.

 Testemunhas:- 1)___________________________    2)___________________________



CONTRATANTE: Município de Pedregulho-SP

CONTRATADO; STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

CONTRATO Nº: 84106

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO

ADVOGADO / Nº OAB: Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Des-
pachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abai-
xo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confor-
me regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura:_______________________________________________________



Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30                         RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: FERNADO HENRIQUE MOSSMANN

Cargo: SÓCIO

CPF: 407.563.940-15           RG: 10.237.439-31 SSP/RS

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo: Rua Marechal Deodoro, 1150 – Apto 902 – Centro – Santa Cruz do Sul –
RS – Cep: 96.810-102

E-mail institucional: equipe.licitacao@stockmed.com.br

E-mail pessoal:

Telefone(s): (51) 3715-1296 / (51) 2109-7000

Assinatura: _______________________________________________________

Advogado:

Às 15:19 horas do dia 15 de outubro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente, Sr. DIRCEU POLO FILHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8043/
2021, Pregão nº 00043/2021.

Item: 1
Descrição: Tatame
Descrição Complementar: Tatame, material: e.v.a., comprimento placa: 1 m, largura placa: 1 m, espessura placa:
40 mm, características adicionais: película texturizada e siliconada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não



Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 24 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.369,4400 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado
Adjudicado para: RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.369,4400 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RMM SPORTS COMERCIO DE 08/10/2021
Adjudicado - PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.382.705/0001-53, Melhor lance: 14:40:22

R$ 1.369,4400

DIRCEU
15/10/2021

Homologado POLO
15:19:53

FILHO

Item: 2
Descrição: Sofá
Descrição Complementar: Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma poliuretano, revestimento: vinil,
quantidade módulos: 2 un, cor: preta, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,58 m, profundidade: 0,80 m, altura: 0,70 m
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 411,6300Situação: Cancelado por inexistência de propostaEventos do Item Intervalo Mínimo
entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Homologado 15/10/2021 15:19:56
DIRCEU POLO FILHO
Item: 3
Descrição: Quadro branco
Descrição Complementar: Quadro branco, material: laminado melamínico, acabamento superficial moldura: alumínio anodizado,
finalidade: quadro aviso , apoio a aulas, largura: 120 cm, características adicionais: suporte p, apagador e calha em alumínio anodizado,
material moldura: alumínio anodizado, altura: 150 cm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 356,8000 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Cancelado no julgamento 08/10/2021 13:33:02 -Item cancelado no
julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.

Homologado 15/10/2021 15:19:59 DIRCEU POLO FILHO
Item: 4
Descrição: Quadro magnético
Descrição Complementar: Quadro magnético, material: lousa, cor: branca, características adicionais: tela projeção acoplada medindo
165,70 x 125,70 cm,, aplicação: reuniões
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.144,0000Situação: Cancelado no julgamentoEventos do Item Intervalo Mínimo
entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Cancelado no 08/10/2021-

julgamento 13:33:2415/10/2021 DIRCEU POLO Homologado 15:20:01 FILHO



Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.
Item: 5
Descrição: Quadro magnético
Descrição Complementar: Quadro magnético, material: lousa, cor: branca, características adicionais: tela projeção acoplada medindo
165,70 x 125,70 cm,, aplicação: reuniões
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.653,5600Situação: Cancelado no julgamentoEventos do Item Intervalo Mínimo
entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Cancelado no 08/10/2021-

julgamento 13:33:4115/10/2021 DIRCEU POLO Homologado 15:20:04 FILHO
Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.
Item: 6
Descrição: Poltrona
Descrição Complementar: Poltrona, material estrutura: madeira , tauari, material assento e encosto: espuma d28, características
adicionais: concha multilaminada 18mm., largura: 60 cm, profundidade: 60 cm, altura: 79 cm, cor:
cinza
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 862,2000Situação: Cancelado por inexistência de propostaEventos do Item Intervalo Mínimo
entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Homologado 15/10/2021 15:20:06
DIRCEU POLO FILHO
Item: 7
Descrição: Mesa escritório
Descrição Complementar: Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdp, cor tampo: azul, largura: 120 cm,
profundidade: 0,60 m, altura: 0,75 m, padrão acabamento tampo: acabamento em borracha, acabamento estrutura: pintado em epóxi,
espessura tampo: 15 mm, características adicionais: sem gavetas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.195,2000Situação: Cancelado por inexistência de propostaEventos do Item Intervalo
Mínimo entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Homologado 15/10/2021 15:20:11
DIRCEU POLO FILHO
Item: 8
Descrição: Colchonete
Descrição Complementar: Colchonete, material: espuma poliuretano, revestimento: plastificado, densidade: 20, comprimento: 100
cm, largura: 60 cm, espessura: 5 cm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 161,0700Situação: Cancelado por inexistência de propostaEventos do Item Intervalo Mínimo
entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Homologado 15/10/2021 15:20:14
DIRCEU POLO FILHO
Item: 9
Descrição: Casa boneca - brinquedo
Descrição Complementar: Casa boneca - brinquedo, casa boneca - brinquedo



Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.372,5100 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado
Adjudicado para: INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5.372,0000 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INOVA COMERCIAL & 08/10/2021
Adjudicado - TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.286.632/0001-33, Melhor

14:40:25 lance: R$ 5.372,0000

DIRCEU
15/10/2021

Homologado POLO
15:20:17

FILHO

Item: 10
Descrição: Cadeira alimentação
Descrição Complementar: Cadeira alimentação, material estrutura: aço tubular, material assento e encosto: acolchoada, dimensões:
68 x 105 x 56 cm, capacidade: 15 kg, características adicionais: cinto segurança, bandeja removível, apoio para pés, material: plástico
laminado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.239,0600Situação: Cancelado no julgamentoEventos do ItemIntervalo Mínimo entre
Lances:R$ 0,01

Evento Data NomeObservações
Cancelado no julgamento 08/10/2021 13:30:47 -
Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.

Homologado 15/10/2021 15:20:20 DIRCEU POLO FILHO
Item: 11
Descrição: Berço
Descrição Complementar: Berço, material: aço carbono, mdp, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: branca, características
adicionais: grades laterias fixas, rodízios c, freios, dimensões: cerca de 1,20 x 0,70 m, capacidade de carga: até 60 kg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.760,0000Situação: Cancelado no julgamentoEventos do Item Intervalo Mínimo
entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Cancelado no 08/10/2021-

julgamento 13:34:2115/10/2021 DIRCEU POLO Homologado 15:20:22 FILHO
Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.
Item: 12
Descrição: Armário aço
Descrição Complementar: Armário aço, acabamento superficial: pintura eletrostática com epóxi., cor: cinza, quantidade portas: 2
un, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 1,98 m, largura: 1,18 m, profundidade: 0,40 m, características adicionais: pés reguláveis,
material: chapa aço 22
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.982,5500Situação: Cancelado por inexistência de propostaEventos do Item Intervalo
Mínimo entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações



Homologado 15/10/2021 15:20:25
DIRCEU POLO FILHO
Item: 13
Descrição: Máquina lavar roupa
Descrição Complementar: Máquina lavar roupa, tipo: lavadora e secadora, capacidade: 11 kg, aplicação: lavagem e secagem de
roupas com água quente e fria, características adicionais: abertura frontal com trava de segurança, voltagem: 220 v, material gabinete:
aço inoxidável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.265,4700Situação: Cancelado no julgamentoEventos do Item Intervalo Mínimo
entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Cancelado no 08/10/2021-

julgamento 13:34:4515/10/2021 DIRCEU POLO Homologado 15:20:28 FILHO
Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.
Item: 14
Descrição: Multiprocessador alimentos
Descrição Complementar: Multiprocessador alimentos, material: aço inox,alumínio, função: pulsar (cortar, fatiar, ralar, moer, misturar),
potência: 1,2 cv, tensão: 110,220 v, características adicionais: conjunto de 06 a 10 discos, 5 fatiadores
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174:
Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 415,6900 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Cancelado no julgamento 08/10/2021 13:35:07 -Item cancelado no
julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.

Homologado 15/10/2021 15:20:30 DIRCEU POLO FILHO
Item: 15
Descrição: Processador alimentos
Descrição Complementar: Processador alimentos, material corpo: aço inoxidável, cor: prata, função disco:
mixer,triturador, tensão: 220 v, características adicionais: motor elétrico,potência 1000watt
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 113,2600 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Cancelado no julgamento 08/10/2021 13:35:28 -Item cancelado no
julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.

Homologado 15/10/2021 15:20:33 DIRCEU POLO FILHO
Item: 16
Descrição: Forno microondas
Descrição Complementar: Forno microondas, material: aço inoxidável, capacidade: 31 l, potência: 1.400 w, voltagem: 220 v,
características adicionais: timer, prato giratório, auto descongelamento
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 778,2800 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Cancelado no julgamento 08/10/2021 13:35:52 -Item cancelado no



julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.
Homologado 15/10/2021 15:20:36 DIRCEU POLO FILHO
Item: 17
Descrição: Liquidificador industrial
Descrição Complementar: Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 15 l, potência
motor: 1,2 cv, tensão nominal: 220 v, aplicação: industrial
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.400,8900 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado
Adjudicado para: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5.000,0000 , com valor negociado a R$
1.400,8900 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/10/2021 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLUTION COMERCIO & 14:40:27 S E R V I C O S
EIRELI, CNPJ/CPF: 25.249.082/0001-33, Melhor lance: R$

5.000,0000, Valor Negociado: R$ 1.400,8900

DIRCEU
15/10/2021

Homologado POLO
15:20:39

FILHO

Item: 18
Descrição: Liquidificador
Descrição Complementar: Liquidificador, liquidificador
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 764,3100 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado
Adjudicado para: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5.000,0000 , com valor negociado a R$
764,3100 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/10/2021 14:40:30 - Adjudicação em grupo da
proposta. Fornecedor: SOLUTION COMERCIO &SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.249.082/0001-33, Melhor lance: R$5.000,0000,
Valor Negociado: R$ 764,3100
DIRCEU

15/10/2021
Homologado POLO

15:20:42
FILHO

Item: 19
Descrição: Liquidificador
Descrição Complementar: Liquidificador, liquidificador
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 573,1200 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado
Adjudicado para: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5.000,0000 , com valor negociado a R$
573,1200



Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/10/2021 14:40:33 - Adjudicação em grupo da
proposta. Fornecedor: SOLUTION COMERCIO &SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.249.082/0001-33, Melhor lance: R$5.000,0000,
Valor Negociado: R$ 573,1200
DIRCEU

15/10/2021
Homologado POLO

15:20:44
FILHO

Item: 20
Descrição: Máquina lavar , secar roupa - peça,acessório
Descrição Complementar: Máquina lavar , secar roupa - peça,acessório, tipo: correia, referência: 499030900, aplicação: lavadora
getinge, modelo 8666
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.287,9800Situação: Cancelado no julgamentoEventos do Item Intervalo Mínimo
entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Cancelado no 08/10/2021-

julgamento 13:32:3715/10/2021 DIRCEU POLO Homologado 15:20:47 FILHO
Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.

Item: 21
Descrição: Refrigerador doméstico
Descrição Complementar: Refrigerador doméstico, refrigerador domestico , geladeira
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.062,2800Situação: Cancelado no julgamentoEventos do Item Intervalo Mínimo
entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Cancelado no 08/10/2021-

julgamento 13:36:5315/10/2021 DIRCEU POLO Homologado 15:20:49 FILHO
Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.
Item: 22
Descrição: Fogão gás
Descrição Complementar: Fogão gás, fogao a gas tipo domestico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 498,3900Situação: Cancelado por inexistência de propostaEventos do Item Intervalo Mínimo
entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Homologado 15/10/2021 15:20:52
DIRCEU POLO FILHO
Item: 23
Descrição: Espremedor fruta
Descrição Complementar: Espremedor fruta, espremedor fruta - manual , eletrico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 184,9600 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Cancelado no julgamento



Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Cancelado no julgamento 08/10/2021 13:37:18 -Item cancelado no
julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.

Homologado 15/10/2021 15:20:55 DIRCEU POLO FILHO
Item: 24
Descrição: Conjunto lixeira coleta seletiva
Descrição Complementar: Conjunto lixeira coleta seletiva, material: aço galvanizado, quantidade lixeiras: 2 un, capacidade: 35 l,
cor: azul e cinza, características adicionais: tampa basculante, material estrutura: tubo metálico, tratamento superficial estrutura:
pintura eletrostática a pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Conjunto
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.920,2400Situação: Cancelado por inexistência de propostaEventos do Item Intervalo
Mínimo entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Homologado 15/10/2021 15:20:58
DIRCEU POLO FILHO
Item: 25
Descrição: Cafeteira elétrica
Descrição Complementar: Cafeteira elétrica, cafeteira eletrica - domestica , industr
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 144,7400 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado
Adjudicado para: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5.000,0000 , com valor negociado a R$
144,7400 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/10/2021 14:40:36 - Adjudicação em grupo da
proposta. Fornecedor: SOLUTION COMERCIO &SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.249.082/0001-33, Melhor lance: R$5.000,0000,
Valor Negociado: R$ 144,7400
DIRCEU

15/10/2021
Homologado POLO

15:21:00
FILHO

Item: 26
Descrição: Balança
Descrição Complementar: Balança, balanca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.436,8100 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado
Adjudicado para: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.110,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/10/2021 14:40:38 - Adjudicação em grupo
da proposta. Fornecedor: M.K.R. COMERCIO DEEQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76, Melhor lance:
R$1.110,0000
DIRCEU

15/10/2021
Homologado POLO

15:21:03
FILHO



Item: 27
Descrição: Aparelho som
Descrição Complementar: Aparelho som, aparelho som , componente
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.025,2500Situação: Cancelado por inexistência de propostaEventos do Item Intervalo
Mínimo entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Homologado 15/10/2021 15:21:06
DIRCEU POLO FILHO
Item: 28
Descrição: Ar condicionado , refrigeração - unidade carga
Descrição Complementar: Ar condicionado , refrigeração - unidade carga, ar condicionado , refrigeracao - unidade
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.446,0000 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado
Adjudicado para: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 10.000,0000 , com valor negociado a R$
2.446,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/10/2021 14:40:41 - Adjudicação em grupo da
proposta. Fornecedor: SOLUTION COMERCIO &SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.249.082/0001-33, Melhor lance: R$10.000,0000,
Valor Negociado: R$ 2.446,0000
DIRCEU

15/10/2021
Homologado POLO

15:21:10
FILHO

Item: 29
Descrição: Ar condicionado , refrigeração - unidade carga
Descrição Complementar: Ar condicionado , refrigeração - unidade carga, ar condicionado , refrigeracao - unidade
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.747,1400Situação: Cancelado no julgamentoEventos do Item Intervalo Mínimo
entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Cancelado no 08/10/2021-

julgamento 13:37:4515/10/2021 DIRCEU POLO Homologado 15:21:13 FILHO
Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.

Item: 30
Descrição: Ar condicionado , refrigeração - unidade carga
Descrição Complementar: Ar condicionado , refrigeração - unidade carga, ar condicionado , refrigeracao - unidade
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.754,2500Situação: Cancelado no julgamentoEventos do Item Intervalo Mínimo
entre Lances:R$ 0,01
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item



Evento Data Nome
Observações

Cancelado no 08/10/2021-

julgamento 13:38:0415/10/2021 DIRCEU POLO Homologado 15:21:17 FILHO
Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.
Item: 31
Descrição: Refrigerador doméstico
Descrição Complementar: Refrigerador doméstico, refrigerador domestico , geladeira
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.762,2100Situação: Cancelado no julgamentoEventos do Item Intervalo Mínimo
entre Lances:R$ 0,01

Evento Data Nome
Observações

Cancelado no 08/10/2021-

julgamento 13:38:5915/10/2021 DIRCEU POLO Homologado 15:21:19 FILHO
Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por falta de propostas válidas.

Dispõe sobre a abertura de crédito(s) adicional(ais) no Orçamento do Município, e dá outras
providências

                     O PREFEITO do Município de PEDREGULHO Estado de SÃO PAULO nas atribuições que
lhes são conferidas pela lei Orgânica do Município e autorizado pela Lei nº 2910/2020

          Art 1º Fica aberto ao orçamento do Município crédito(s) suplementar(es)  no valor de 2.000,00
DOIS MIL REAIS, para reforço da dotação abaixo discriminadas:

02.07.01 SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

15.452.2035 SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE - SERVIÇOS URBANOS

161 - 44905200 Equipamentos e Material Permanente                                                       2.000,00

TOTAL.....          2.000,00
                                      2.000,00

TOTAL GERAL.....

Art 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a
anulação parcial ou total das dotações infradiscriminada no valor de R$ 2.000,00 DOIS MIL REAIS

02.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

04.131.2002 COMUNICAÇÃO SOCIAL

2014 PUBLICIDADES E PROPAGANDAS



007 - 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             2.000,00
TOTAL.....                                     2.000,00

TOTAL GERAL.....                                                                           2.000,00

Art 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

   Art 4º Revogam-se as disposições em contrário.


