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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2018 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 31/2018 
 
 
 O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, inscrito no CNPJ sob nº 
45.128.816/000-33, com sede administrativa no Paço Municipal, localizado na Av 
Rodolfo Baldi, nº 817, representada neste ato pela Prefeita Municipal, a Senhora Maria 
Felicidade Peres Campos Arroyo, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
R G n º  1 0 . 1 2 4 . 0 4 3 ,  inscrita no CPF/RF s o b  nº 10.285.408-80, considerando o 
resultado do Pregão Presencial nº 065/2018, cujo objeto se constitui no Registro de 
Preços para eventual aquisição de medicamentos, genéricos ou de referência (éticos) 
ou similares cujos manuais de boas práticas sejam aprovados pela ANVISA e sua 
comercialização seja devidamente autorizada pelo Ministério da Saúde, destinado a 
manutenção das atividades da Farmácia Municipal, pelo período de 12(doze meses, 
RESOLVE, com fundamento nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, no Decreto Municipal 
nº 1985, de 19 de setembro de 2011, registrar os preços das empresas cujo itens foram 
adjudicados, que passam doravante a serem designadas simplesmente de DETENTORAS, 
tudo em conformidade com as condições já estabelecidas na Licitação e com cláusulas e 
condições que se seguem: 
 
1 - EMPRESA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 
REPRESENTANTE:- THIAGO HENRIQUE BERTOLUCCI 
RG: 44.828.396-7 SSP/SP - CPF: 377.612.968-98 
CNPJ: 01.140.868/0001-50 
ENDEREÇO: RUA JOAO ANTONIO SICOLI, Nº 560   BAIRRO: JD. MARACANA 
CEP: 15.092-050       CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 
VENCEDORA DOS ITENS: 1, 3, 4, 5, 7, 13, 17, 27 e 28. 
TOTAL: R$ 7.271,55 (sete mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) 
 
2 - EMPRESA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
REPRESENTANTE:- IVAN LIMA PIGNATARI 
RG: 21.417.951-5 SSP/SP - CPF. 167.646.328-39 
CNPJ: 14.271.474/0001-82 
ENDEREÇO: RUA MANOEL DEODORO PINHERO MACHADO Nº 1.218 - BAIRRO: VILA 
SANTA THEREZINHA DE MENINO JESUS 
CEP: 18.606-710      CIDADE: BOTUCATU/SP 
VENCEDORA DOS ITENS: 6, 11, 22, 30, 32 e 33. 
TOTAL: R$ 13.635,00 (treze mil seiscentos e trinta e cinco reais) 
 
3 - EMPRESA: INARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA-ME 
REPRESENTANTE:- JOLVANIO PEDRO GOULART 
RG: 26.584.287 SSP/SP - CPF: 280.477.658-17 
CNPJ: 18.811.390/0001-45 
ENDEREÇO: RUA CAETANO BRUNO Nº 120   BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP: 15.105-000      CIDADE: POTIRENDABA/SP 
VENCEDORA DOS ITENS: 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24 e 37. 
TOTAL: R$ 18.534,00 (dezoito mil quinhentos e trinta e quatro reais) 
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4 - EMPRESA: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LIMITADA 
REPRESENTANTE:- CARLOS VINICIUS PABLOS CORREIA - SÓCIO-PROPRITÁRIO 
RG: 47.127.006-4 SSP/SP - CPF 394.300.418-00 
CNPJ: 03.964.598/0001-27 
ENDEREÇO: AV JAIME GORGATTO, Nº 135   BAIRRO: RESIDENCIAL YPE 
CEP: 15.155-000       CIDADE: JACI/SP 
VENCEDORA DOS ITENS: 2, 9, 21, 23, 29, 31, 36 e 40. 
TOTAL: R$ 13.732,00 (treze mil setecentos e trinta e dois reais) 
 
5 - EMPRESA:INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – EPP 
REPRESENTANTE:- SANDRA MARA PIGNATARI RABELO  
RG: 001.786.226 SSP/MS - CPF: 070.380.138-40 
CNPJ: 18.872.656/0001-60 
ENDEREÇO: RUA JORGE LOBATO Nº 1410   BAIRRO: VILA TIBERIO  
CEP: 14050-110      CIDADE: RIBEIRÃO PRETO/SP 
VENCEDORA DOS ITENS: 19, 25, 26, 34, 35, 38 e 39 
TOTAL: R$ 11.595,00 (onze mil quinhentos e noventa e cinco reais) 
 
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO (REGISTRO DE PREÇOS): R$ 64.767,55 (sessenta e quatro mil 
setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).  
 
 
 1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 1.1. A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição 
de medicamentos, genéricos ou de referência (éticos) ou similares cujos manuais de 
boas práticas sejam aprovados pela ANVISA e sua comercialização seja devidamente 
autorizada pelo Ministério da Saúde, destinado a manutenção das atividades da 
Farmácia Municipal, para um período de 12(doze) meses. 
 
 1.2. Os medicamentos registrados serão fornecidos 
parceladamente, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as autorizações de 
fornecimento, ordem de compra ou requisições expedidas pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
  1.3. A existência de preços registrados não obriga a 
Prefeitura a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a 
aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 
 
  1.4. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas, 
não se obrigando a Administração pela aquisição total. 
 
 1.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura. 
 
  1.6. O Município realizará durante o prazo de vigência desta 
Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os 
valores praticados no mercado. 
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  1.7. Quando os preços registrados se apresentarem 
superiores aos praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
 
  a) convocar o fornecedor, visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação o praticado no mercado; 
 
  b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido; 
 
  c) convocar os demais fornecedores, visando igual 
oportunidade de negociação. 
 
   1.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão 
gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 
 
 

2. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
 
   2.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada 
pela Administração: 
 
   2.1.1. Automaticamente: 
 
   2.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência; 
 
   2.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados; 

 
   2.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.   
 
   2.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado 
na Ata, por meio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa: 
 
   2.2.1. A pedido quando: 
 
   2.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as 
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 
  2.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, 
comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 
insumos que compõem o custo do serviço; 

  
  2.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não 
aceitas as razões do pedido. 
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   2.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando: 
 
   2.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de 
habilitação exigida no processo licitatório; 
 
   2.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente 
motivado e justificado; 
 
  2.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes 
da Ata de Registro de Preços; 
 
   2.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a 
retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
  2.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total 
ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos 
dela decorrentes; 
 
  2.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, 
na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. 
    
   3. DA REVISÃO DOS PREÇOS 

 
  3.1. Os preços registrados permanecerão fixos e 
irreajustustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
 
  3.2. Quando o preço de inicialmente registrado, por motivo 
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura 
convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado. 
 
   3.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem 
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 
 
  3.4. Quando o preço de mercardo tornar-se superior aos 
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, 
não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para 
assegura igual oportunidade de negociação. 
 
  3.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura 
deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 
 
  4. DA NOTA DE EMPENHO 

 
  4.1. O termo de contrato será substituído por Nota de 
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Empenho. 
 
  4.2. É condição para a retirada da nota de empenho a 
manutenção de todas as condições exigidas para habilitação. 
 
 
  4.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação. 
 
  4.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante 
o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração 
Municipal. 
  
  4.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no 
item 4.3, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a 
não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o registro do licitante e 
convocar os remanescentes, observada à ordem de classificação, para fazê-lo no 
mesmo prazo, desde que a proposta se apresentar vantajosa. 
 

5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO  
 
  5.1. Os medicamentos deverão ser entregues de acordo 
com as quantidades solicitadas e as especificações deste edital e da proposta ofertada, 
na Farmácia Municipal, localizada na Rua Paulo Guzzo, nº. 1.684, Centro, na cidade de 
Tabapuã, nos dias úteis, das 7h as 19h. 
 
  5.2. O prazo de entrega é de 10 (dez) dias úteis, contados 
após a emissão da autorização de fornecimento. 
 
  5.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente no 
momento da entrega, para efeito de verificação de sua conformidade com as 
especificações exigidas e, em definitivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 
data da entrega. 
 
  5.4. Em caso de irregularidades apuradas no momento da 
entrega, o material poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, 
ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se imediata comunicação 
escrita ao fornecedor. 
 
  5.5. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o 
fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo 
inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às 
suas expensas, o medicamento recusado ou complementar os itens faltantes. 
 
  5.6. Se a contratada não substituir ou complementar o 
material entregue em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal do 
contrato encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório 
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circunstanciado, com vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, 
informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual 
aplicação de multa. 
 
  5.7. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do 
medicamento fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em 
razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à 
Administração. 
 
  5.8. A contratada deverá constar da nota fiscal os valores 
unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da 
correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá 
decorrer de eventuais arredondamentos. 
 
  6. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
    6.1. O Município contratante obriga-se: 
 
    a) designar o servidor responsável por acompanhar e 
fiscalizar a execução do ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso 
verificadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 
 
    b) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela contratada; 
 
    c) efetutar os pagamentos nas condições e nos prazos 
constantes do instrumento convocatório e das notas de empenho; 
 
    d) zelar para que, durante a vigência da Ata, a contratada 
cumpra com as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de 
habilitação exigidas no processo licitatório; 
 
    7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
    7.1. São obrigações da Contratada, além daquelas explícita 
ou implicitamente contidas no presente documento, no termo de referência e na 
legislação vigente: 
 
 a) entregar os medicamentos de acordo com as 
especificações e quantidades constantes desta Ata e com as características descritas 
na sua proposta; 
 
    b) atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou 
observação do contratante nos prazos estabelecidos no edital; 
 
   c) não fornecer quantidade, nome ou marca diversa da 
solicitada; 
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   d) substituir os produtos danificados em razão do 
transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração; 
 
   e) responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, 
fiscais, comerciais e tributários resultantes da execução do ajuste; 
 
   f) responder por quaisquer danos pessoais e materiais 
causados por seus empregados à Administração e/ou terceiros na execução do ajuste; 
 
   g) manter, durante a execução do ajuste, todas as 
condições de habilitação exigidas no edital. 
 
   8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
  8.1. Os pagamentos serão efetuados sem qualquer 
acréscimo financeiro, por meio de crédito em conta, no banco indicado pelo licitante, em 
até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto. Não será permitida a 
emissão de boleto bancário. 
 
  8.2. Condiciona-se o pagamento a: 
 
  I – apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da 
execução do objeto desta licitação; 
 
  II – declaração da fiscalização do contrato de que o 
fornecimento se deu conforme pactuado. 
 
 8.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de 
penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, 
salvo se já houver retenção cautelar ou garantia contratual, suficientes para satisfazer o 
valor da multa ou indenização devida. 
 
  8.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos 
produtos, conforme itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade, pela 
pessoa indicada como responsável pelo recebimento. 
  

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração do Município de Tabapuã, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos 
atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
   9.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e 
contratar com o Município de Tabapuã poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
 
   a) não apresentação na sessão do Pregão, da 
documentação exigida para o certame, no todo ou em parte; 
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   b) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
   c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua 
validade; 
   d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de 
Preços ou retirar a nota de empenho; 
   e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do 
Pregão; 
 
   f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do 
contrato; 
 
   g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
   h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração Municipal; 
 
  i) ficar evidenciada a prática de conluio. 
 
  9.3. Fica facultado ao Município de Tabapuã, na hipótese de 
descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não 
cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
global da contratação. 
 
  9.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de 
competência exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de 
processo administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório. 
 
    9.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 
podem ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato. 
 
  9.6. O detentor da Ata reconhece os direitos do Município, 
nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 
 
    10. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Ata 
de Registro de Preço correrão por conta das dotações próprias consignadas no 
orçamento geral do município de Tabapuã, relativo ao exercício financeiro à época 
vigente. 
 
    11. DISPOSIÇÕE GERAIS 
 
    11.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena 
aceitação, pelo fornecedor, das condições estabelecidas no edital da licitação e seus 
anexos. 
    11.2. Passam a fazer parte desta Ata, para todos os efeitos, 
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a documentação e propostas apresentadas pelos licitantes. 
 
    11.3. Quaisquer alterações na presente Ata somente 
poderão ser realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes. 
 
    11.4. Fica eleito o foro da Comarca de Tabapuã (SP) para 
dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste. 
 
    11.5. E por estarem justas e contratadas, assinam as partes 
o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos. 
 
    Município de Tabapuã/SP, 21 de setembro de 2018. 
 
 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ-SP 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 

Prefeita Municipal 
 

 
COMPROMISSÁRIAS: 

 
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 

 THIAGO HENRIQUE BERTOLUCCI - PROCURADOR 
 

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
IVAN LIMA PIGNATARI - PROCURADOR 

 
 

INARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA-ME 
JOLVANIO PEDRO GOULART - PROCURADOR 

 
MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LIMITADA 

 CARLOS VINICIUS PABLOS CORREIA - SÓCIO-PROPRIETÁRIO 
 

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 
SANDRA MARA PIGNATARI RABELO - PROCURADORA 

 
Testemunhas: 
 
1ª_____________________________                           
   NOME: JOÃO CARLOS SERON 
   CPF: 029.657.178-46  
 
2ª___________________________________________ 
  
  NOME: VANESSA PERPETUA DE OLIVEIRA 
    CPF: 214.792.448-21 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ–SP 
EXTRATO DA ATA 

 
Ata de Registro de Preços Nº 14/2018 – Origem: Processo nº 65/2018 – Pregão 
Presencial n° 031/2018 - Contratante: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ/SP- CNPJ. Nº 
45.128.816/0001-33. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de 
medicamentos, genéricos ou de referência (éticos) ou similares cujos manuais de boas 
práticas sejam aprovados pela ANVISA e sua comercialização seja devidamente 
autorizada pelo Ministério da Saúde, destinado a manutenção das atividades da 
Farmácia Municipal, pelo período de 12(doze) meses, conforme quantitativos e 
especificações constantes no edital. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se na data de 
sua assinatura, ou seja, de 21 de setembro de 2018 a 20 de setembro de 2019.  
Compromissárias/Detentoras: 
1 - EMPRESA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 
CNPJ: 01.140.868/0001-50 
Itens 
1 005.001.0

62 
Ácido valpróico 250mg/5ml xarope fr 100ml. 
Marca: HIPOLABOR 

FR 50 3,611 180,55 

3 005.001.3
19 

Alprazolam 0,5mg comp Marca: E.M.S COMP. 5000 0,099 495,00 

4 005.001.3
21 

Alprazolam 2mg comp Marca: E.M.S COMP. 3000 0,142 426,00 

5 005.002.5
50 

AMITRIPTILINA 25 MG Marca: TEUTO COMP. 50000 0,047 2.350,00 

7 005.001.3
45 

Bromazepam 3mg comp Marca: TEUTO COMP. 3000 0,137 411,00 

13 005.001.3
79 

Citalopram 20mg comp. Marca: 
AUROBINDO 

COMP. 7000 0,179 1.253,00 

17 005.001.4
13 

Cloridrato de paroxetina 20mg comp. Marca: 
ZYDUS 

COMP. 4000 0,239 956,00 

27 005.001.2
63 

Levotiroxina 25mcg comp. revestido. Marca: 
MERCK 

COMP. 5000 0,12 600,00 

28 005.001.2
88 

Levotiroxina 50mcg comp revestido Marca: 
MERCK 

COMP. 5000 0,12 600,00 

  Total do Proponente    7.271,55 
 

2 - EMPRESA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
CNPJ: 14.271.474/0001-82 
Itens 
6 005.001.2

78 
Baclofeno 10mg comp. Marca: TEUTO COMP. 2000 0,106 212,00 

11 005.001.0
01 

Carbamazapina 20 mg/mil susp oral fr 
Marca: UNIAOQUIMICA 

FR 300 10,91 3.273,00 

22 005.002.5
54 

DULOXETINA 30 MG Marca: 
NOVAQUIMICA 

COMP. 3600 1,05 3.780,00 

30 005.001.6
13 

Oxalato de escitalopram 10mg comp. 
Marca: EUROFARMA 

COMP. 6000 0,25 1.500,00 

32 005.002.0
03 

Pimozida 4mg comp. Marca: JOHNSON COMP. 1000 0,97 970,00 

33 005.001.5
59 

Primidona 250mg comp Marca: APSEN COMP. 3000 1,30 3.900,00 

  Total do Proponente    13.635,00 
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3 - EMPRESA: INARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA-ME 
CNPJ: 18.811.390/0001-45 
Itens 
8 005.002.5

51 
BROMETO DE OTILÔNIO 40 MG Marca: 
APSEN 

COMP. 1500 1,45 2.175,00 

10 005.001.3
54 

.Candesartana cilexetila 16mg comp. Marca: 
GERMED 

COMP. 1000 0,83 830,00 

12 005.001.3
76 

Cilostasol 50mg comp Marca: EUROFARMA COMP. 5000 0,31 1.550,00 

14 005.002.5
53 

CLARITROMICINA 300 MG Marca: EMS COMP. 2000 3,80 7.600,00 

18 005.001.4
20 

Cloridrato de tizanidina 2mg comp Marca: 
RANBAXY 

COMP. 1600 0,54 864,00 

20 005.001.6
41 

Dicloridrato de betaistina 24mg comp Marca: 
EUROFARMA 

COMP. 5000 0,315 1.575,00 

24 005.001.4
86 

Hemitartarato de zolpidem 10mg comp. 
Marca: EMS 

COMP. 3000 1,06 3.180,00 

37 005.002.5
55 

SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG 
Marca: MEDLEY 

COMP. 2000 0,38 760,00 

  Total do Proponente    18.534,00 
 
4 - EMPRESA: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LIMITADA 
CNPJ: 03.964.598/0001-27 
Itens 
2 005.001.7

53 
ALOPURINOL 300MG Marca: prati COMP. 10000 0,149 1.490,00 

9 005.002.5
52 

COLICALCIFECAL 1000 UI Marca: 
hypermarcas 

COMP. 6000 0,669 4.014,00 

21 005.001.4
44 

Diosmina 450mg + hesperidina 50mg comp. 
Revestido. Marca: teuto 

COMP. 7000 0,27 1.890,00 

23 005.001.4
68 

Finasterida 5mg comp Marca: merck COMP. 10000 0,275 2.750,00 

29 005.001.5
24 

Mesilato de doxazosina 2mg comp Marca: 
merck 

COMP. 10000 0,099 990,00 

31 005.002.5
57 

PANTOPRAZOL 20 MG Marca: biosintetica COMP. 5000 0,19 950,00 

36 005.001.5
65 

Rosuvastatina calcica 10mg comp Marca: 
sandoz 

COMP. 2000 0,469 938,00 

40 005.002.5
56 

VITAMINA E SAIS MINERAIS Marca: 
bionatus 

COMP. 10000 0,071 710,00 

  Total do Proponente    13.732,00 
 
5 - EMPRESA:INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – EPP 
CNPJ: 18.872.656/0001-60 
Itens 
19 005.001.4

31 
Colchicina 0,5mg comp Marca: GEOLAB COMP. 3000 0,29 870,00 

25 005.001.4
87 

Heparina sódica 5000UI/0,25ml sol injetável 
SC. 

AMP 1000 4,85 4.850,00 

26 005.001.2
61 

Heparina sódica 5000UI/ml - frasco 5 ml sol 
injetável SC. 

AMP 150 11,30 1.695,00 

34 005.001.0
04 

RISPERIDONA 1MG SOL ORAL FR 30ML 
Marca: PRATI 

FR 100 12,00 1.200,00 

35 005.002.0Risperidona 1 mg comp. COMP. 5000 0,18 900,00 



 

  

12 

05 
38 005.001.6

83 
Simeticona 75 mg/ml solução oral gotas. 
Marca: NATULAB 

FR 2000 0,77 1.540,00 

39 005.001.6
69 

Topiramato 50mg comp. Marca: ZYDUS COMP. 3000 0,18 540,00 

  Total do Proponente    11.595,00 
 
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO (REGISTRO DE PREÇOS): R$ 64.767,55 (sessenta e quatro mil 
setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).  
 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, 21 de setembro de 2018–MARIA FELICIDADE 
PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal – PUBLIQUE-SE. - 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  
 
CONTRATADA/COMPROMISSÁRIA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2018  
 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos, genéricos ou 
de referência (éticos) ou similares cujos manuais de boas práticas sejam aprovados pela 
ANVISA e sua comercialização seja devidamente autorizada pelo Ministério da Saúde, 
destinado a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, pelo período de 
12(doze) meses.  
 
ADVOGADO(S)/NºOAB: (*)___________________________________________ 
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, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 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, 
conforme 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.  
 

 
Tabapuã/SP, 21 de setembro de 2018. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br   
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com   
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br   
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com   
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________  
 
Pela COMPROMISSÁRIA: 
Nome: Thiago Henrique Bertolucci 
Cargo: Procurador 
CPF: 377.612.968-98 e do RG: 44.828.396-7 SSP/SP                   
Data de Nascimento: 20/04/1989  
Endereço residencial completo: Rua João Antonio Sicoli nº 550 – Jardim Maracanã 
CEP 15.092-050 – São José do Rio Preto-SP 
E-mail institucional: cirurgicaolimpio@terra.com.br 
E-mail pessoal: cirurgicaolimpio@terra.com.br 
Telefone(s): 17-3227-5953 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@tabapua.sp.gov.br
mailto:feli.felicidade@gmail.com
mailto:licitacao@tabapua.sp.gov.br
mailto:feli.felicidade@gmail.com


 

  

15 

 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  
CONTRATADA/COMPROMISSÁRIA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2018:  
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos, genéricos ou 
de referência (éticos) ou similares cujos manuais de boas práticas sejam aprovados pela 
ANVISA e sua comercialização seja devidamente autorizada pelo Ministério da Saúde, 
destinado a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, pelo período de 
12(doze) meses. 
 
ADVOGADO(S)/NºOAB: (*)___________________________________________ 
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, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 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, conforme 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.  
 
 

Tabapuã/SP, 21 de setembro de 2018. 
 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
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Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br   
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com   
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br   
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com   
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________  
 
Pela COMPROMISSÁRIA: 
Nome: Ivan Lima Pignatari 
Cargo: Procurador 
CPF: 167.646.328-39 e do RG: 21.417.951-5 SSP/SP                   
Data de Nascimento: 07/12/1972  
Endereço residencial completo: Rua Feres Bucater nº 1197- Jardim São Marco –CEP 
15.081-400- São José do Rio Preto-SP 
E-mail institucional: vendas05@fragnari.com.br 
E-mail pessoal: ivanlima72@gmail.com  
Telefone(s): 14-3814-0512 – 17 98192 6280 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@tabapua.sp.gov.br
mailto:feli.felicidade@gmail.com
mailto:licitacao@tabapua.sp.gov.br
mailto:feli.felicidade@gmail.com
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  
CONTRATADA/COMPROMISSÁRIA: INARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA-ME  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2018:  
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos, genéricos ou 
de referência (éticos) ou similares cujos manuais de boas práticas sejam aprovados pela 
ANVISA e sua comercialização seja devidamente autorizada pelo Ministério da Saúde, 
destinado a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, pelo período de 
12(doze) meses. 
 
ADVOGADO(S)/NºOAB: (*)___________________________________________ 
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, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 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, conforme 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.  
 

Tabapuã/SP, 21 de setembro de 2018. 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br   
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com   

mailto:licitacao@tabapua.sp.gov.br
mailto:feli.felicidade@gmail.com
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Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br   
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com   
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________  
 
Pela COMPROMISSÁRIA: 
Nome: Jolvanio Pedro Goulart 
Cargo: Procurador 
CPF: 280.477.658-17 e do RG: 26.584.287 SSP/SP                   
Data de Nascimento: 24/11/1976  
Endereço residencial completo:  Rua Caetano Bruno nº 120, Potirendaba, CEP: 15.105-000-
SP 
E-mail institucional: licitação.legi@gmail.com 
E-mail pessoal:  jgoulart_1@hotmail.com 
Telefone(s): 17-98132-8597 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@tabapua.sp.gov.br
mailto:feli.felicidade@gmail.com
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  
CONTRATADA/COMPROMISSÁRIA: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS 
LIMITADA  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2018:  
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos, genéricos ou 
de referência (éticos) ou similares cujos manuais de boas práticas sejam aprovados pela 
ANVISA e sua comercialização seja devidamente autorizada pelo Ministério da Saúde, 
destinado a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, pelo período de 
12(doze) meses. 
 
ADVOGADO(S)/NºOAB: (*)___________________________________________ 
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, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 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, conforme 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.  
 

Tabapuã/SP, 21 de setembro de 2018. 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 

mailto:licitacao@tabapua.sp.gov.br
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E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com 
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com 
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________  
 
Pela COMPROMISSÁRIA: 
Nome: Carlos Vinicius Pablos Correia 
Cargo: Sócio-Proprietário 
CPF: 394.300.418-00 e do RG: 47.127.006-4 SSP/SP                   
Data de Nascimento: 23/01/1991  
Endereço residencial completo: Rua Erci Nicolau Martins nº 595 – Jardim Alice–CEP 
15.041-220 – São José do Rio Preto-SP 
E-mail institucional: matermed@matermed.com 
E-mail pessoal: vinicius@matermed.com 
Telefone(s):17 – 99173-1238 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:feli.felicidade@gmail.com
mailto:licitacao@tabapua.sp.gov.br
mailto:feli.felicidade@gmail.com
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  
CONTRATADA/COMPROMISSÁRIA: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2018:  
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos, genéricos ou 
de referência (éticos) ou similares cujos manuais de boas práticas sejam aprovados pela 
ANVISA e sua comercialização seja devidamente autorizada pelo Ministério da Saúde, 
destinado a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, pelo período de 
12(doze) meses. 
 
ADVOGADO(S)/NºOAB: (*)___________________________________________ 
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, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 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, conforme 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.  
 
 

Tabapuã/SP, 21 de setembro de 2018. 
 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
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E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com 
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com 
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________  
 
Pela COMPROMISSÁRIA: 
Nome: Sandra Mara Pignatari Rabelo 
Cargo: Procuradora 
CPF: 070.380.138-40 e do RG: 001.786.226 SSP/MS                   
Data de Nascimento: 11/08/1968  
Endereço residencial completo: Rua Dr. João Tajara da Silva nº 1026 – Jardim São Marcos–
CEP 15.081-480 – São José do Rio Preto-SP 
E-mail institucional: sandrapmara@hotmail.com 
E-mail pessoal: sandrapmara@hotmail.com 
Telefone(s):17 – 99114 3887 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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