
TERMO DE CONTRATO Nº 48/2020 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 08/2020 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 01/2020 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE/SP 
Rua Barão do Rio Branco n º 600 - Centro 
CNPJ: 01.611.211/0001-23 
CEP: 15.768-000 – Santa Salete/SP 

 

 

CONTRATADA:  M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
Avenida Djair José Marques, 3165 - Regissol 
CEP: 15.133-332 – Mirassol – SP 
CNPJ: 33.315.644/0001-28; I.E: 451.132.422.115 

 

 

 

O Município de Santa Salete/SP, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 600 
– Centro- Santa Salete - SP, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o Nº 
01.611.211/0001-23, ora denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado pelo Sr. 
JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade 
n°. 30.869.135 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o n°. 329.255.448-94, e a empresa M&D 
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ: 33.315.644/0001-28; I.E: 
451.132.422.115, estabelecida na Avenida Djair José Marques, 3165 - Regissol, em Mirassol – 
SP, neste ato representado pelo Senhor Joao Henrique Sant´ana de Oliveira,  portador do RG nº: 
44.891.006-8 SSP/SP e do CPF nº: 325.751.838-20, residente e domiciliado na cidade de São José 
do Rio Preto estado de São Paulo, doravante denominada DETENTORA DA ATA, nos termos do 
artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, e demais normas legais aplicáveis e, 
considerando o resultado do Pregão Presencial nº 07/2020, para Registro de preços de 
Medicamentos, segundo as cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. A presente ATA tem por objetivo estabelecer cláusulas e condições gerais para o Registro de 
preços de Medicamentos, no atendimento a Unidade Básica de Saúde do Município de Santa 



Salete/SP, de acordo com as especificações a seguir. 
2. Sendo o regime de execução do contrato por fornecimento e o quantitativo informado mera 
estimativa de compra para aproximadamente 09 (nove) meses, a aquisição dos produtos será de 
forma parcelada e de acordo com as necessidades da Saúde, sendo objeto de faturamento e 
pagamento os quantitativos efetivamente fornecidos.  

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 

2.1. Os valores unitários dos materiais registrados nesta ata são os constantes na planilha abaixo. 
2.2. Os preços registrados são absolutamente líquidos, compreendendo as despesas concernentes 
a impostos, taxas, serviços de entrega, carga, descarga, frete/transporte, e demais tributos de 
qualquer natureza que incidam ou venham a incidir sobre o preço final do produto.  
M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 

17 004.004.360 ALPRAZOLAM COMPRIMIDO 0,25MG UN 3.750 0,11 412,50  

27 004.004.700 AMOXICILINA + CLAVULINATO COMPRIMIDO 500/125MG UN 450 1,07 481,50  

28 004.004.701 AMOXICILINA + CLAVULINATO LIQUIDO 250/62,5MG/5ML UN 75 13,49 1.011,75  

62 003.000.857 CETOPROFENO INTRA VENOSO INJETAVEL 100MGUN 75 3,49 261,75  

93 003.000.648 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO UN 15.000 0,12 1.800,00  

136 004.004.869 LEVOTIROXINA COMPRIMIDO 50MG UN 7.500 0,15 1.125,00  

146 004.004.788 METOPROLOL COMPRIMIDO 25MG UN 3.750 0,40 1.500,00  

147 004.004.398 METOPROLOL COMPRIMIDO 50MG UN 3.750 0,839 3.146,25  

165 003.000.720 PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO UN 2.250 0,039 87,75  

179 004.004.625 TOBRAMICINA COLIRIO UN 50 6,80 340,00 183 004.004.343 VARFARINA SODICA 
COMPRIMIDO 50MG UN 750 0,237 177,75  

184 003.000.001 AAS - 100 MG CP 5.000 0,05 250,00  

187 004.004.351 ACETILCISTEINA LIQUIDO 20MG/ML UN 62 7,40 458,80  

189 004.004.352 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG UN 375 0,31 116,25  

199 004.004.360 ALPRAZOLAM COMPRIMIDO 0,25MG UN 1.250 0,11 137,50  

202 004.004.589 AMBROXOL LIQUIDO INFANTIL UN 50 2,60 130,00  

206 004.004.700 AMOXICILINA + CLAVULINATO COMPRIMIDO 500/125MG UN 150 1,12 168,00  

207 004.004.701 AMOXICILINA + CLAVULINATO LIQUIDO 250/62,5MG/5ML UN 25 14,00 350,00  

215 004.004.383 BISACODIL COMPRIMIDO 5MG UN 100 0,229 22,90  

216 004.034.002 BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS UN 50 1,10 55,00  

219 004.004.798 BROMOPRIDA INJETAVEL 10MG UN 75 1,59 119,25  

226 004.004.862 CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D - 500MG/400MG CP. 750 0,11 82,50  

227 004.002.453 CARBONATO DE CALCIO 500 MG. COMPRIMIDO UN 750 0,06 45,00  

233 003.000.787 CETOCONAZOL COMPRIMIDO 200MG UN 150 0,26 39,00  



235 003.009.001 CETOPROFENO COMPRIMIDO 50 MG UN 750 0,39 292,50  

236 003.000.663 CETOPROFENO GOTAS 20MG UN 25 4,82 120,50  

238 003.000.857 CETOPROFENO INTRA VENOSO INJETAVEL 100MGUN 25 3,49 87,25  

242 004.000.330 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO UN 1.500 0,16 240,00  

249 004.004.603 CLORIDRATO DE NAFAZOLINA GOTAS ADULTO UN 50 4,36 218,00 

 251 004.004.390 CLORTALIDONA COMPRIMIDO 25MG UN 500 0,267 133,50  

255 004.004.605 DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG UN 75 0,61 45,75 

257 003.000.025 DIAZEPAN 10 MG COMPRIMIDO UN 750 0,139 104,25  

261 003.000.758 DIMENIDRINATO, PIRIDOXINA, GLICOSE + FRUTOSE INJETAVEL DL UN 50 3,77 188,50  

263 004.039.055 DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA COMPRIMIDO 50MG+10MG UN 375 0,57 213,75  

264 004.004.293 DIOSMINA 450+HESPERIDINA 50MG COMPRIMIDO UN 2.500 0,62 1.550,00  

265 003.000.648 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO UN 5.000 0,12 600,00  

287 004.004.802 HEPARINA SODICA INJETAVÉL 1ML UN 25 7,00 175,00  

288 003.000.745 HIDROCORTISONA INJETAVEL 500MG UN 25 7,95 198,75  

298 004.004.332 LEVOTIROXINA COMPRIMIDO 25 MG UN 2.000 0,15 300,00  

299 004.004.869 LEVOTIROXINA COMPRIMIDO 50MG UN 2.500 0,15 375,00  

301 004.004.803 LORATADINA LIQUIDO 100ML UN 50 3,70 185,00  

303 003.000.661 METFORMINA COMPRIMIDO 500MG UN 2.500 0,10 250,00  

305 004.000.595 METILDOPA COMPRIMIDO 250MG. UN 750 0,58 435,00  

306 004.004.397 METILFENIDATO COMPRIMIDO 10MG UN 300 0,56 168,00  

307 004.004.788 METOPROLOL COMPRIMIDO 25MG UN 1.250 0,40 500,00  

308 004.004.398 METOPROLOL COMPRIMIDO 50MG UN 1.250 0,839 1.048,75  

319 003.000.843 POLIVITAMINICO COMPRIMIDO UN 750 0,06 45,00  

323 003.000.720 PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO UN 750 0,039 29,25  

334 004.004.626 TRAMADOL INJETAVEL 50MG UN 100 0,89 89,00  

19.911,20 

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA  

3.1. Os Medicamentos (anexo II do edital) deverão ser entregues de acordo com o cronograma 
expedido pela Secretaria Municipal de Saúde. 
3.2. As despesas de entrega ficarão por conta do contratado. 
3.3. Os produtos somente serão considerados devidamente aceitos após analisados e aprovados 
pelo órgão competente da CONTRATANTE, com base nas exigências previstas no Edital  e de 



acordo com a proposta da CONTRATADA, que independentemente de transcrição fazem parte 
integrante deste instrumento. 
3.4. Todos os produtos rejeitados deverão ser pronta e imediatamente substituídos pela 
CONTRATADA, dentro das especificações, qualidade e quantidade exigidas, sem qualquer 
ônus para o CONTRATANTE, independentemente de qualquer circunstância de local de entrega 
ou recebimento. 
3.5. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações e 
adquirir os produtos registrados. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no 
artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.  
4.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 
ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
4.3. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 09 (nove) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura. 

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, através de 
depósito em conta bancária ou fatura com código de barras, mediante apresentação das Notas 
Fiscais/ Faturas acompanhadas das respectivas comprovações de fornecimento dos produtos, 
competente atestadas pelo Setor Responsável, e em conformidade ao discriminado nesta ata, no 
edital e seus anexos. 
5.1.1. A aprovação da Nota Fiscal se dará mediante o “CERTIFICO” pelo responsável do órgão 
competente de cada ENTIDADE PARTICIPANTE, autorizado para o recebimento, 
devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional, depois de 
devidamente conferidas as quantidades e valores. 
5.1.2. Na nota fiscal deverá constar, necessariamente, o número e a data de assinatura do contrato 
ou documento equivalente. 
5.1.3. O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de expediente normal, 
na cidade de Santa Salete-SP, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil 
subsequente.  
5.2. A CONTRATADA deverá exibir nas datas de liquidação, obrigatoriamente, o recolhimento 
relativo a Seguridade Social (CND do INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRS 
do FGTS), devidamente atualizados, sob pena do órgão competente do CONTRATANTE sustar 
o pagamento respectivo e/ou pagamentos subsequentes, sustação essa que só será liberada 
mediante apresentação dos mesmos. 
5.2.1. O não cumprimento do subitem acima não poderá ser considerado como atraso de 
pagamento, e em consequência, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer ônus financeiro.  



5.3. A CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se 
quaisquer consequências surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em 
decorrência de tais transações. 
5.4. A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços 
com ausência total ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer 
cláusulas constantes deste contrato. 
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à detentora da ata enquanto pendente de liquidação, 
quaisquer obrigações financeiras que lhe forem impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
5.6. As despesas decorrentes do presente instrumento serão cobertas com recursos provenientes 
do orçamento de 2020, através das seguintes rubricas: 
FICHA: 89.  

CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. Do Município: 
6.1.1. Atestar as notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta ata; 
6.1.2. Aplicar à DETENTORA DA ATA penalidade, quando for o caso; 
6.1.3. Prestar à DETENTORA DA ATA toda e qualquer informação, por esta solicitada, 
necessária a perfeita execução do objeto deste instrumento; 
6.1.4. Efetuar o pagamento à DETENTORA DA ATA no prazo avençado, após a entrega da nota 
fiscal no setor competente; 
6.1.5. Notificar, por escrito, à DETENTORA DA ATA da aplicação de qualquer sanção. 
 
6.2. Da Detentora da Ata: 
6.2.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações contidas nesta ata, bem como no edital 
e seus anexos; 
6.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os 
produtos. 
6.2.3. Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de habilitação exigidas na 
licitação; 
6.2.4. Fornecer o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta/lances; 
6.2.5. Fornecer os produtos dentro dos padrões exigidos nesta ata, no edital de licitação e seus 
anexos. 

CLAUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1. A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato ou documento equivalente, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 



ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato ou documento equivalente e das demais 
cominações legais.  
7.2. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita 
às seguintes penalidades:  
I - Advertência;  
II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de 
Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, a ser 
preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):  
a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 
10% do mesmo valor, entendendo-se como atraso a não entrega dos produtos no prazo total 
compreendido pelo prazo contratual de entrega estabelecido.  
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.  
c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato ou documento equivalente, pela recusa em 
corrigir qualquer defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) 
dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito;  
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou documento equivalente, no caso de recusa 
injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e condições 
estabelecidas, bem como no caso de o produto não serem entregues a partir da data aprazada.  
7.3. Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de 
não-regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da  
LC 123/2006.  
7.4. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias 
úteis contados da respectiva intimação.  
7.5. No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato ou documento equivalente e 
das demais cominações legais.  
7.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 
data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência 
de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

CLAUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela 
administração, quando: 
8.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 



8.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável; 
8.1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
8.1.4. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela 
administração; 
8.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador do 
município. 
8.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por correspondência com 
aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata 
de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação em Jornal de Circulação Municipal, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
8.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da administração, quando 
comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da Lei Federal 
8.666/93 e Alterações. 
8.5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à administração a aplicação das penalidades 
previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLAUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

9.1. A aquisição dos produtos, objeto da presente Ata de registro de Preços, serão autorizados, 
em cada caso, pelo Órgão Gerenciador, sendo obrigatório informar ao setor de compras os 
quantitativos das aquisições. 
9.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, 
igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para 
tanto. 
9.1.2. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador, 
do registro de preços, será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da 
Lei nº. 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata de Registro de Preços, Edital de Pregão Presencial 07/2020, seus anexos 
e a proposta/lance da Detentora desta ata.  
10.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, 
com as disposições da Lei Federal 10.520/2002, no que não colidir com as normas aplicáveis. 
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 



11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Urânia/SP, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que for, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas da 
presente ata. 
11.2. E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas nesta Ata 
de Registro de Preços, aceitam cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam 
a presente ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os seus devidos e legais 
efeitos. 

 
Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, em 06 de maio de 2020. 

 
 

 
____________________________________________ 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 
Prefeito Municipal 

 

 

_______________________________________________ 
M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 

Empresa Contratada 

 

Testemunhas: 

 

1. Aline Priscila Rossi Ladeia               2. Carlos Eduardo do Espírito Santo 

  



ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL 
 

 
 

 
ÓRGÃO OU ENTIDADE: 
 
Nome: Município de Santa Salete 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 329.255.448-94 

RG: 30.869.135 

Data de Nascimento: 04/06/1985 

Endereço Residencial: Avenida XV de novembro - Centro 

E-mail Institucional: gabinete@santasalete.sp.gov.br 

E-mail Pessoal: gabinete@santasalete.sp.gov.br 

Telefone Residencial:  

Telefone Comercial:  

Telefone Celular: (17) 99703-1380 

Período de Gestão 2016/2020 

 

  



ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(Contratos) 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE/SP 
CONTRATADO: M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 

CONTRATO Nº: 48/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO RAMO PARA O 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA SALETE/SP. 

 
ADVOGADO/ Nº OAB:- SALATIEL SOUZA DE OLIVEIRA – OAB 281.413 

 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito à 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.  
 

 
Prefeitura Municipal de Santa Salete, 06 de maio de 2020. 

 



GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: Jeder Fabiano Santiago Souza 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 329.255.448-94 
RG nº: 30.869.135 
Data de Nascimento: 04/06/1985 
Endereço: Avenida XV de novembro - Centro - Santa Salete/SP 
E-mail institucional: - gabinete@santasalete.sp.gov.br 
Telefone: (17) 99703-1380 
 

 
___________________________________ 
JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 

 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Aline Priscila Rossi Ladeia  
Cargo: Chefe da Divisão Licitações e Contratos 
CPF: 364.712.518-07 
RG: 44.469.733-0 
Data de Nascimento: 13/06/1988 
Endereço Residencial completo: - Rua 8, 1817 - Jales/SP 
E-mail institucional: licitacao@santasalete.sp.gov.br 
E-mail pessoal: aline_priscilarossi@hotmail.com 
Telefone: (17) 99664-2396 
 
 

________________________________ 
Aline Priscila Rossi Ladeia  

  
Pela CONTRATADA:  
Nome: Joao Henrique Sant´ana de Oliveira 
Cargo: Gerente de Vendas 
CPF: 325.751.838-20 
RG: 44.891.006-8 SSP/SP 
Data de Nascimento: ___/___/_______ 
Endereço residencial completo: Avenida Joao da Silva Vieira, 180 – Dahma IV – São José do 
Rio Preto/SP 
E-mail institucional: mdcomercialhospítalar@outlook.com 
E-mail pessoal: mdcomercialhospítalar@outlook.com 
Telefone: (17) 2122-1938 
    

_____________________________ 
Joao Henrique Sant´ana de Oliveira 
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