
 

 

Termo de Rerratificação da Ata de Registro de 
Preços nº 13/2018, formalizado entre o MUNICÍPIO 
DE TABAPUÃ e as empresas: BLP COMERCIO DE 
PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA; ANALITICA 
QUIMICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA e 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA, tendo por objeto o REGISTRO 
DE PREÇOS sob o regime de entrega parcelada pelo 
período de 12 (doze) meses visando o fornecimento 
de materiais e reagentes de laboratório, a serem 
utilizados no controle da qualidade da água para o 
consumo humano no Município. 

 
 
 
 
Em 10 de setembro de 2018, as partes a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 
45.128.816/0001-33, com sede executiva na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida 
Rodolfo Baldi, nº 817, centro, na cidade de Tabapuã, neste ato representado pela Prefeita 
Municipal, Senhora MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO, brasileira, casada, 
Médica, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 10.124.043-SSP/SP, inscrita no CPF/RF 
nº 109.285.408-80, residente e domiciliada na Avenida Rodolfo Baldi, nº 1.377, Centro, 
nesta cidade de Tabapuã, no efetivo exercício do cargo, e de outro lado a empresa: BLP 
COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.402.383/0001-80, com sede administrativa estabelecida na 
Rua WALDEMAR GUIDOTTI, 265 - NOVO JARDIM STABILE, BIRIGUI - SP, CEP: 16204-
055 neste ato representada pelo Sr. Lucas Henrique Pepice, portador da Cédula de 
Identidade RG: 41.573.377-7 SSP/SP e do CPF nº 415.370.298-60, domiciliado na Rua 
Jairo Ferreira Camargo nº 394 – Res. Aero Park, na cidade de Birigui, Estado de São Paulo, 
resolvem, de pleno e comum acordo, alterar as condições pactuadas na Ata de Registro de 
Preço nº 13/2018, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS sob o regime de entrega 
parcelada pelo período de 12 (doze) meses visando o fornecimento de materiais e 
reagentes de laboratório, a serem utilizados no controle da qualidade da água para o 
consumo humano no Município. 
 

 Cláusula Primeira 
1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Por força do presente termo de rerratificação fica alterado o item:  

1.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de 

sua assinatura, que passa a vigorar com a seguinte redação: 



 

 

1.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar de 05 
de outubro de 2018, ocorrendo seu término em 04 de outubro de 2019.  
 

E assim, ratificando todas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços nº 13/2018, 

firmam as partes o presente termo em três vias de igual teor, na presença de duas 

testemunhas que também o assinam para todos os fins e efeitos de direito. 

 

Município de Tabapuã/SP, 27 de setembro de 2018. 
CONTRATANTE: 

 
                      MUNICÍPIO DE TABAPUÃ- CONTRATANTE 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 

COMPROMISSÁRIA: 

 
 

BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA 
                  LUCAS HENRIQUE PEPICE – SÓCIO ADMINISTRADOR 

 
 
 
Testemunhas: 
 
1ª_____________________________       
   NOME: JOÃO CARLOS SERON 
   CPF: 029.657.178-46 
 
2ª___________________________________________ 
   NOME: VANESSA PERPETUA DE OLIVEIRA 
    CPF: 214.792.448-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


