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É NOTICIA I – O que é sucesso para você? 

Ganhar um significado concreto e único, ou é algo que é diferente para cada um? Ao procurar no 
dicionário a definição de sucesso, por exemplo, temos: “resultado positivo após alguma tentativa 
ou esforço, seja ele profissional, acadêmico ou pessoal”, ou então “obtenção de honras, êxito, 
riqueza”. Porém, a verdade é que sucesso pode ser muito mais do que isso, e a definição depende 
muito de você! É um conceito muito pessoal. Muitas vezes não pensamos o que sucesso significa 
para cada um de nós. Você já parou para pensar no seu conceito de sucesso? Indo mais afundo, 
você já avaliou se está perto ou longe dessa definição? Fica aqui comigo nesse artigo que vamos 
explorar esse tema por completo. Definir sucesso se comparando com os outros. Quem não quer 
ter sucesso na vida? Me arrisco a afirmar que todo mundo, mesmo muitos não sabendo o que 
sucesso quer dizer. Um erro que percebo acontecer sobre esse assunto é avaliar nossos desejos 
olhando os outros. Olhamos uma pessoa de muitos bens e pensamos: “Nossa, gostaria de ser 
como aquela pessoa”. Ou então uma outra que se apresenta tranquila e confiante e pensamos “Eu 
queria ter aquela vida! Esse cara tem sucesso!”. Olhando de fora, os outros podem parecer mais 
felizes, mais ricos, mais satisfeitos com a vida. Olhando de longe parece que eles já alcançaram o 
sucesso. É aquele dito popular que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas será que 
o sucesso para essas pessoas tem o mesmo significado que você dá? De fato, não sabemos muito 
bem como é a vida dessas pessoas, pois estamos analisando apenas uma perspectiva, a nossa. E 
olhando de longe podemos criamos uma ideia não muito verdadeira, pois é uma avaliação sem 
conhecer de verdade aquela pessoa. Quantas vezes você não teve um impressão ruim de uma 
pessoa e quando conversou com ela mudou sua opinião? Ou então pessoas que mudaram a 
opinião sobre você depois que te conheceram melhor. Pense nisso, avaliar o sucesso/fracasso dos 
outros apenas olhando de longe é impreciso e só serve para nos prejudicar. O que é Sucesso para 
Você? Dito tudo isso, não basta apenas desejarmos algo, principalmente olhando os outros. 
Precisamos definir claramente o que o É SUCESSO para nós e, a partir daí, direcionar nosso foco 
e motivação para alcançar esse sucesso. Porque? Pois só assim saberemos o que queremos 
realmente dessa vida. Como dizia um professor meu da faculdade: Quem não sabe o que procura, 
não percebe quando acha. Certo? Ser levado pela maré pode não ser uma boa ideia para você. 
Portanto, defina claramente esse termo para você. Essa definição está muito relacionada com o 
que acreditamos, com nossos valores, o que acreditamos, etc. Para muitos tem haver com a 
família, já para outros tem haver com realização profissional. E para outros pode ser um conjunto 
de fatores. Pode ser uma lista de objetivos, em diversas áreas da vida. Pode ser uma frase simples. 
Vamos ver alguns exemplos: Para mim, Sucesso tem uma definição simples: “Sucesso é Alcançar 
meus objetivos de Vida. Ser fiel ao que acredito e aos meus valores. Fazer o que amo todos os 
dias. Ajudar pessoas a melhorarem suas vidas!”. Algo simples, mas que não é fácil. Alcançar meus 
objetivos levará tempo, esforço e recisarei de muito foco e motivação. Mas a verdade é que vale a 
pena. E por isso a importância de definir para si o que realmente é importante, o que mais nos faz 
bem na vida e o que mais queremos ter no futuro. Algumas definições de Sucesso. Gosto muito da 

definição de sucesso do Anthony Robbins, palestrante, escritor e motivador americano: “Minha definição de sucesso é viver sua vida de uma forma que o 
faça sentir uma tonelada de prazeres e muito pouca dor e, por causa do seu estilo de vida, ter as pessoas ao seu redor sentindo muito mais prazer do que 
dor.” Para ele, diferente do que muitos pensam, o sucesso deve andar lado a vida com a vida, e não deve ser sempre relacionado simplesmente com a sua 
vida profissional. As pessoas devem saber utilizarem o prazer e a dor para se motivarem a buscar algo a mais na vida. Isso é algo que fará com que você 
controle a sua vida, e não o contrário. Aliás, esse é um erro que cometemos. Criamos a crença de que se estivermos em um trabalho bom, com aquele tão 
sonhado salário, seremos felizes e satisfeitos para sempre. Daí percebemos que ao chegar lá, não é só isso que precisamos na vida. Deepak Chopra, escritor, 
define sua interpretação do sucesso falando de felicidade e metas: “O êxito na vida poderia ser definido como o crescimento contínuo da felicidade e a 
realização progressiva de metas dignas. O êxito é a capacidade de transformar facilmente os desejos em realidade.” A verdade é que independente do 
conceito que você escolher, você precisará agir. Você tem que decidir entre viver uma vida completa buscando seu sucesso com prazer ou sentar e esperar 
que os ventos mudem. Se decidir agir, desfrute não somente a chegada no seu objetivo final, mas também, cada pequena conquista que obtiver no 
caminho. Agindo assim poderá viver uma vida em constante crescimento e aproveitando cada momento. Por fim, quero encerrar deixando essa citação 
de Ralph Waldo Emerson, que define com clareza a importância de definir seu próprio conceito de sucesso. Leia e reflita. “Rir muito e com frequência; 
ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças; merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos; apreciar 
a beleza, encontrar o melhor nos outros; deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida 
condição social; saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é ter tido sucesso.” E agora é com você: Qual a sua definição de 
Sucesso? 
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ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS 
 

Pregão Presencial nº 007/2018. Processo nº007/2018 
 

Pregão Presencial nº 007/2018 - Processo nº 007/2018 - Município de Jeriquara – São Paulo 
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIETA COMPLETA E FÓRMULAS INFANTIS NO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 907.1/2018. Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018, nas 
dependências do Departamento de Licitações do Município de Jeriquara-SP, situado na Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. 
Telefone: (016)3134-8700, E-mail: licitação@jeriquara.sp.gov.br. O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 
21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, para REGISTRO DE PREÇOS, por 
deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 21/02/2018, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das 
empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus 
respectivos itens que se seguem:- 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: AT MORALES NUTRICIONAIS EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
20.506.922/0001-82, Inscrição Estadual sob o nº 647.714.413.110, com endereço a Rua Alameda, nº 4300, Jardim Alto Rio Preto, São José do Rio Preto /SP 
CEP 15020-2050, Fone/Fax (17) 3364-3001, através de seu representante legal, com o(s) seguinte(s) item(ns):-  
 

 3877 A.T MORALES NUTRICIONAIS EPP 

Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

12 

 

 

615.003.012 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PODENDO SER PREPARADA PARA OBTER 
DE 1.0 A 1.5 CAL/ML. ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E CONTÉM 
SUCRALOSE. DENSIDADE CALÓRICA (KCAL/ML): 1,0 A 1.5. CALORIAS POR 
EMBALAGEM: 1729 CAL (400G) E 3458 CAL (800G) DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA: PT 
15% 37,62G/L CH 55% 136,73G/L LIP 30% 33,63G/L, DISTRIBUIÇÃO CALORICA 
POR EMBALAGEM: PT 15% 130,08G/L (LATA 800G) CH 55% 472.80G/L (LATA 
800G) LIP 30% 116,28G/L (LATA 800G). FONTE PT: 30% CASEINATO DE CA 55%. 
PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA 15% PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE. FONTE 
CH: 100% MALTODEXTRINA. FIBRA ALIMENTAR: ISENTO. FONTE LIP: ÓLEO DE 
SOJA PERFIL LIPÍDICO: ÁC. GRAXOS SATURADOS: 5% ÁC. GRAXOS 
MONOINSATURADOS: 7% ÁC. GRAXOS POLI-INSATURADOS: 18%, SÓDIO/MG/L: 
1110 SÓDIO MEQ/L: 48,26, POTÁSSIO/MG/L: 1580 POTÁSSIO MEQ/L: 40,51, 
KCAL NPT/GN: 141:1, W3:W6: 7,3:1 100%, IDR VIT E MIN CALORIAS: 1800, 
OSMOLALIDADEMOSM/KG ÁGUA: 366 Marca: TROPHIC BASIC 800G 

LT 900 50,00 45.000,00 

  Total do Proponente    45.000,00 
 

2 – VIGÊNCIA - A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 meses, a partir da data de sua assinatura. 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 
8.666/1993, e do art. 7º do Decreto 3.931/2001, o Município de Jeriquara 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 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 - 4.1. Os preços ofertados pelas 
empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “Demonstrativo de Proposta Vencedora”, 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, no Pátio Municipal. 5.4 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do(s) produto(s) 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. 6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 6.1 – 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; 6.2 – 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. 6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação 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 material recebido, quanto à quantidade, ao 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 material 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 Departamento de 

mailto:licitação@jeriquara.sp.gov.br
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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. 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. 9.1. Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria 
Econômica e Funcional Programática a seguir estabelecidas A)- Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários 
próprios. Funcional programática: 10.301.0150.2085.0000. Natureza: 3.3.90.30.00. Ficha: 130. 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 JERIQUARA-SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES e pelo(s) 
representante(s) da(s) Empresa(s) Registrada(s), e pelas testemunhas, a todo o ato presentes. Jeriquara, 21 de fevereiro de 2018. EDER LUIZ CARVALHO 
GONÇALVES. Prefeito Municipal. AT MORALES NUTRICIONAIS EPP. Representante da Empresa. Testemunhas:- 1)___________________________. 
2)___________________________.  
 

Pregão Presencial nº 007/2018 - Processo nº 007/2018 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP. CONTRATADA:  AT 
MORALES NUTRICIONAIS EPP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 907.1/2018. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIETA 
COMPLETA E FÓRMULAS INFANTIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS. 
ADVOGADO(S): Carlos Eduardo Barbosa Teixeira – OAB/SP 229.758. Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 
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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de 
janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. Jeriquara-SP, 21 de fevereiro de 2018. CONTRATANTE. Nome e Cargo: EDER LUIZ 
CARVALHO GONÇALVES – PREFEITO MUNICIPAL. E-mail institucional: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br. E-mail pessoal: prefeitoeder@jeriquara.sp.gov.br. 
Assinatura:_________. CONTRATADA. Nome e cargo:__________. E-mail institucional _________. E-mail pessoal:__________. Assinatura:___________.  
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Pregão Presencial nº 007/2018. Processo nº007/2018 
 

Pregão Presencial nº 007/2018 - Processo nº 007/2018 - Município de Jeriquara – São Paulo 
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIETA COMPLETA E FÓRMULAS INFANTIS NO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 907.2/2018. Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018, nas 
dependências do Departamento de Licitações do Município de Jeriquara-SP, situado na Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. 
Telefone: (016)3134-8700, E-mail: licitação@jeriquara.sp.gov.br. O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 
21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, para REGISTRO DE PREÇOS, por 
deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 21/02/2018, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das 
empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus 
respectivos itens que se seguem:- 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PROD. CIRÚRGICOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.106.730/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 244.860.586.119, com endereço a Av: Pierre Simon de La 
Place, nº751-Quadra 4- Galpão 3 e 4 lote 8,Tecno park, Campinas-SP, CEP 13.069-320, Fone/Fax (19) 3758-7900, através de seu representante legal, com 
o(s) seguinte(s) item(ns):-  
 

 1765 EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA 

Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 615.003.001 NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, RICA EM 
ISOFLAVONAS. NUTRICIONALMENTE COMPLETA E NORMOCALÓRICA NA DILUIÇÃO 
PADRÃO. HIPOSSÓDICA, ISENTA DE SACAROSE E LACTOSE. LATA DE 800GRAMAS, 
SABOR BAUNILHA. DENSIDADE CALÓRICA: PROTEÍNA 14%, CARBOIDRATO 56% E 
LIPÍDEO 30%. Marca: NUTRISON SOYA 

LT 1000 44,77 44.770,00 

3 615.003.003 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE LACTOSE E 
SACAROSE, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, L-CARNITINA, VITAMINAS, 
MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: 
PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, TORNANDO-A 
UMA PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, 47% DE OLEINA DE PALMA, 30% DE 
ÓLEO DE SOJA, 19% DE ÓLEO DE COCO, 4% DE LECITINA DE SOJA, FONTE DE 
CARBOIDRATOS: MALTODEXTRINA, SENDO ASSIM DE FÁCIL DIGESTÃO. ACRESCIDO 
DE UMA MAIOR QUANTIDADE DE VITAMINA C PARA MELHOR ABSORÇÃO DO 
FERRO. OSMOLARIDADE: 189 MOSM/KG DE ÁGUA. DEVE ATENDER AS 
RECOMENDAÇÕES DO CODEXALIMENTARIUS FAO/OMS. Marca: APTAMIL SOJA 

LT 200 24,11 4.822,00 

4 615.003.004 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA, ADICIONADA DE PREBIÓTICOS. USADA EM 
CRIANÇAS DE 0 A SEIS MESES DE IDADE Marca: APTAMIL 1 PREMIUM 

LT 450 16,13 7.258,50 

5 615.003.005 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, ADICIONADA DE PREBIÓTICOS. USADA EM 
CRIANÇAS A PARTIR DE 6 MESES DE IDADE PARA CONTRIBUIR NO TRATAMENTO 
NUTRICIONAL DA CONSTIPAÇÃO, COM DHA E ARA Marca: APTAMIL 2 PREMIUM 

LT 300 17,36 5.208,00 

6 615.003.006 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA 
INFÂNCIA, A PARTIR DO 10. MÊS COM PREBIÓTICOS, DHA E ARA Marca: APTAMIL 3 
PREMIUM 

LT 300 33,56 10.068,00 

9 615.003.009 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA, FAVORECENDO AS DEFESAS IMUNOLÓGICAS NOS 
PRIMEIROS MESES DE VIDA. ADIÇÃO DE LC-PUFAS PARA A MODULAÇÃO DA 
RESPOSTA IMUNOLÓGICA. CARBOIDRATOS: 100% LACTOSE, COM DHA E ARA. 
Marca: APTAMIL 1 PREMIUM 

LT 70 16,13 1.129,10 

10 615.003.010 FÓRMULA INFANTIL EM PÓ A BASE DE SOJA ENRIQUECIDA COM FERRO ISENTO DE 
SACAROSE, LACTOSE E PROTEINAS LÁCTEAS PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES. 
EMBALAGEM COM 400G Marca: APTAMIL SOJA 

LT 200 25,40 5.080,00 

11 615.003.011 FÓRMULA INFANTIL COM EFICÁCIA COMPROVADA NA REDUÇÃO DOS EPISÓDIOS 
DE REGURGITAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO AO LACTENTE DE 0 A 12 
MESES Marca: APTAMIL AR 

LT 150 22,86 3.429,00 

  Total do Proponente    81.764,60 
 

2 – VIGÊNCIA - A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 meses, a partir da data de sua assinatura. 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 
8.666/1993, e do art. 7º do Decreto 3.931/2001, o Município de Jeriquara 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 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 - 4.1. Os preços ofertados pelas 
empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “Demonstrativo de Proposta Vencedora”, 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, no Pátio Municipal. 5.4 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do(s) produto(s) desde que 
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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. 6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 6.1 – 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; 6.2 – 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. 6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação 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 material recebido, quanto à quantidade, ao 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 material 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 Departamento 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. 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. 9.1. Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria 
Econômica e Funcional Programática a seguir estabelecidas A)- Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários 
próprios. Funcional programática: 10.301.0150.2085.0000. Natureza: 3.3.90.30.00. Ficha: 130. 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 JERIQUARA-SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES e pelo(s) 
representante(s) da(s) Empresa(s) Registrada(s), e pelas testemunhas, a todo o ato presentes. Jeriquara, 21 de fevereiro de 2018. EDER LUIZ CARVALHO 
GONÇALVES. Prefeito Municipal. EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PROD. CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA Representante da Empresa. 
Testemunhas:- 1)___________________________. 2)___________________________. 
 

 

Pregão Presencial nº 007/2018 - Processo nº 007/2018 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO. CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP. CONTRATADA:  
EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PROD. CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 907.2/2018. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIETA COMPLETA E FÓRMULAS INFANTIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME 
EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS. ADVOGADO(S): Carlos Eduardo Barbosa Teixeira – OAB/SP 229.75. Na qualidade de Contratante e Contratado, 
respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for 
o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. Jeriquara-SP, 21 de fevereiro de 
2018. CONTRATANTE. Nome e Cargo: EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES – PREFEITO MUNICIPAL. E-mail institucional: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br. E-
mail pessoal: prefeitoeder@jeriquara.sp.gov.br. Assinatura:_________. CONTRATADA. Nome e cargo:__________. E-mail institucional _________. E-mail 
pessoal:__________. Assinatura:___________.  
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Pregão Presencial nº 007/2018 - Processo nº 007/2018 - Município de Jeriquara – São Paulo 
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIETA COMPLETA E FÓRMULAS INFANTIS NO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 907.3/2018. Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018, nas 
dependências do Departamento de Licitações do Município de Jeriquara-SP, situado na Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. 
Telefone: (016)3134-8700, E-mail: licitação@jeriquara.sp.gov.br. O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 
21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, para REGISTRO DE PREÇOS, por 
deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 21/02/2018, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das 
empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus 
respectivos itens que se seguem:- 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: DROGA SOL LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.386.761/0001-09, 
Inscrição Estadual sob o nº 231.007.611.110, com endereço a Rua da Altino Arantes , nº 45,Morada do Sol, Buritizal-SP, CEP 14.570-000, Fone/Fax (16) 3751-
2000, através de seu representante legal, com o(s) seguinte(s) item(ns):-  
 

 2784 DROGA SOL LTDA EPP 

Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

2 615.003.002 COMPLEMENTO ALIMENTAR, ENRIQUECIDO COM 26 VITAMINAS E MINERAIS. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN, PARA USO INFANTIL, SABORES BAUNILHA, MORANGO E 
CHOCOLATE Marca: SUSTAIN (DANONE) 

LT 150 14,90 2.235,00 

7 615.003.007 FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES NOS 6 PRIMEIROS MESES 
DE VIDA COM PREDOMINÂNCIA PROTÉICA DE CASEÍNA; ACRESCIDA DE ÓLEOS 
VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E 
OUTROS OLIGOELEMENTOS. Marca: NESTOGENO 1 (NESTLÉ) 

LT 150 19,40 2.910,00 

  Total do Proponente    5.145,00 
 

2 – VIGÊNCIA - A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 meses, a partir da data de sua assinatura. 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 
8.666/1993, e do art. 7º do Decreto 3.931/2001, o Município de Jeriquara 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 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 - 4.1. Os preços ofertados pelas 
empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “Demonstrativo de Proposta Vencedora”, 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, no Pátio Municipal. 5.4 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do(s) produto(s) 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. 6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 6.1 – 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; 6.2 – 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. 6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação 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 material recebido, quanto à quantidade, ao 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 material 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 Departamento 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. 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. 9.1. Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria 
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Econômica e Funcional Programática a seguir estabelecidas A)- Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários 
próprios. Funcional programática: 10.301.0150.2085.0000. Natureza: 3.3.90.30.00. Ficha: 130. 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 JERIQUARA-SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES e pelo(s) 
representante(s) da(s) Empresa(s) Registrada(s), e pelas testemunhas, a todo o ato presentes. Jeriquara, 21 de fevereiro de 2018. EDER LUIZ CARVALHO 
GONÇALVES. Prefeito Municipal. DROGA SOL LTDA EPP. Representante da Empresa. Testemunhas:- 1)___________________________. 
2)___________________________. 
 

 

Pregão Presencial nº 007/2018 - Processo nº 007/2018 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO. CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP. CONTRATADA:  
DROGA SOL LTDA EPP.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 907.3/2018. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIETA COMPLETA E 
FÓRMULAS INFANTIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS. ADVOGADO(S): Carlos 
Eduardo Barbosa Teixeira – OAB/SP 229.758. Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos 
os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de 
mensagem eletrônica aos interessados. Jeriquara-SP, 21 de fevereiro de 2018. CONTRATANTE. Nome e Cargo: EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES – 
PREFEITO MUNICIPAL. E-mail institucional: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br. E-mail pessoal: prefeitoeder@jeriquara.sp.gov.br. Assinatura:_________. 
CONTRATADA. Nome e cargo:__________. E-mail institucional _________. E-mail pessoal:__________. Assinatura:___________.  
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Pregão Presencial nº 007/2018 - Processo nº 007/2018 - Município de Jeriquara – São Paulo 
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIETA COMPLETA E FÓRMULAS INFANTIS NO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 907.4/2018. Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018, nas 
dependências do Departamento de Licitações do Município de Jeriquara-SP, situado na Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. 
Telefone: (016)3134-8700, E-mail: licitação@jeriquara.sp.gov.br. O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 
21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, para REGISTRO DE PREÇOS, por 
deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 21/02/2018, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das 
empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus 
respectivos itens que se seguem:- 1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: VILIONI FARMACIAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
03.325.100/0001-86, com endereço a Av. Nelson Ribeiro,465,centro, Jeriquara - SP, telefone (16)3134-1104 através de seu representante legal, com o(s) 
seguinte(s) item(ns):- 
 

 218 VILIONI FARMACIAS LTDA ME 

 Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

8 615.003.008 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, COM PREDOMINÂNCIA PROTÉICA DE CASEÍNA; 
ACRESCIDA DE ÓLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, 
MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS. ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES, EM 
SEQÜÊNCIA AO ESQUEMA ALIMENTAR INICIADO NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA. 
LATA DE 400G. 

LT 150 18,00 2.700,00 

13 615.003.013 COMPOSTO POR UM EXCLUSIVO MIX COM 6 (SEIS) TIPOS DE FIBRAS (SOLÚVEIS E 
INSOLÚVEIS) DE ORIGEM NATURAL. CADA UMA DESTAS FIBRAS ATUA NUM LOCAL 
ESPECÍFICO DO INTESTINO, AUXILIANDO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO, PODE SER 
ACRESCENTADO A ALIMENTOS DOCES OU SALGADOS, COMO SOPAS, PURÊS, MOLHOS, 
IOGURTES, PUDINS, SUCOS, PAPINHAS E OUTROS ALIMENTOS. 

LT 100 87,00 8.700,00 

  Total do Proponente    11.400,00 
 

2 – VIGÊNCIA - A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 meses, a partir da data de sua assinatura. 2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 
8.666/1993, e do art. 7º do Decreto 3.931/2001, o Município de Jeriquara 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 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 - 4.1. Os preços ofertados pelas 
empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “Demonstrativo de Proposta Vencedora”, 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 

mailto:prefeitura@jeriquara.sp.gov.br
mailto:prefeitoeder@jeriquara.sp.gov.br
mailto:licitação@jeriquara.sp.gov.br


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

DE 
JERIQUARA 

 
 

Assinado de forma Digital por: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JERIQUARA 
Dados: 2018.03.05 

Horas: 10:23:51 

 
 
 

= De acordo com a Lei Complementar n.º 085/2017 de 19 de Dezembro de 2017 = 
(Referência – Projeto de Lei Complementar n.º 012/2017 de 28 de Novembro de 2017) 

(Referente – Autografo de Lei n.º 058/2017 de 19 de Dezembro de 2017 

 

Ano 01  Jeriquara/SP, Segunda-Feira, 05 de Março de 2018  Número 017 
 

 

Pagina 

8 

 

Municipal, no Pátio Municipal. 5.4 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do(s) produto(s) 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. 6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 6.1 – 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; 6.2 – 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. 6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação 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 material recebido, quanto à quantidade, ao 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 material 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 Departamento 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. 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. 9.1. Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria 
Econômica e Funcional Programática a seguir estabelecidas A)- Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários 
próprios. Funcional programática: 10.301.0150.2085.0000. Natureza: 3.3.90.30.00. Ficha: 130. 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 JERIQUARA-SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES e pelo(s) 
representante(s) da(s) Empresa(s) Registrada(s), e pelas testemunhas, a todo o ato presentes. Jeriquara, 21 de fevereiro de 2018. EDER LUIZ CARVALHO 
GONÇALVES. Prefeito Municipal. VILIONI FARMACIAS LTDA-ME. Representante da Empresa. Testemunhas:- 1)_________. 2)________.  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP. CONTRATADA:  
VILIONI FARMACIAS LTDA-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 907.4/2018. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIETA 
COMPLETA E FÓRMULAS INFANTIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS. 
ADVOGADO(S): Carlos Eduardo Barbosa Teixeira – OAB/SP 229.758. Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 
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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de 
janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. Jeriquara-SP, 21 de fevereiro de 2018. CONTRATANTE. Nome e Cargo: EDER LUIZ 
CARVALHO GONÇALVES – PREFEITO MUNICIPAL. E-mail institucional: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br. E-mail pessoal: prefeitoeder@jeriquara.sp.gov.br. 
Assinatura:_________. CONTRATADA. Nome e cargo:__________. E-mail institucional _________. E-mail pessoal:__________. Assinatura:___________.  
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