
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 14/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2018 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 17/2019 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 
E A EMPRESA SOMA SC PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, OBJETIVANDO A 
RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 
FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. 

 
O Município de Lindóia do Sul - SC, através do Fundo Municipal de Saúde e Ação Social, localizada 
na Rua Tamandaré, 98, Centro, neste ato representado pelo seu Secretário de Saúde e Ação 
Social, Sr. Flavio Luiz Benini, e a empresa SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita 
no CNPJ 05.531.725/0001-20, com sede na sede na Avenida Gentil Reinaldo Cordioli, 391, bairro 
Jardim Eldorado, cidade de Palhoça – SC, 88133-500, representada pelo seu procurador Sr. Gilson 
Luis Dal Mas, brasileiro, casado, diretor adjunto e administrador, portador do CPF n°: 689.045.250-
04 e inscrito na Carteira de Identidade RG sob o nº 3053848887, residente e domiciliado na Rua 
Francisco Zucatelli, 71, centro, cidade de Lontras - SC, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 14/2018, Ata de julgamento de 
Preços, e homologação pela autoridade competente, RESOLVEM realizar recomposição dos preços 
registrados para aquisição de medicamentos para Farmácia Básica Municipal, objeto do Pregão 
acima citado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos: 
 
Considerando o disposto na Alínea “d”, Inciso II, do Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, que 
dispõe sobre a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato; 
 
Considerando a falta de matéria prima, e por conseqüência a majoração dos preços praticados 
pelo laboratório Geolab e Hipolabor para o medicamento Sertralina Cloridrato 50mg e Carbonato de 
Lítio 300 mg, respectivamente;   
 
Considerando a majoração do produto Anlodipino 5mg sem justificativa certa dos preços 
praticados pelo laboratório Geolab;   
 
Considerando que a Secretaria da Saúde consultou o segundo colocado na licitação e que o 
mesmo não possui para entrega o item cotado por falta de matéria prima;  
 
Considerando que a empresa Soma SC Produtos Hospitalares Ltda efetuou buscas do produto 
com demais fornecedores não obtendo êxito;  
 
Considerando que a média de preços de venda praticados pelas empresas no período de janeiro a 
março de 2019 é superior ao valor contratado com o município de Lindóia do Sul/SC; 
 
Considerando a necessidade do fornecimento do medicamento aos pacientes; 
 
Considerando a notícia veiculada na internet, informações colhidas por e-mail e telefone junto ao 
fornecedor, bem como as notas fiscais de aquisição do produto encaminhadas pela empresa 
Detentora da Ata; 
 
Considerando o Parecer n° 17/2019, 18/2019 e 19/2019 do controle interno, com anuência da 
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, recomendando o restabelecimento do equilíbrio 
econômico e financeiro, com o aumento do preço pago por unidade do produto conforme tabela do 
item 2.1 deste ato. 



 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
  

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor inicialmente registrado, em 
decorrência da recomposição de preços para reequilíbrio econômico e financeiro, do valor pago por 
por unidade dos itens 66, 23, 43 da ATA de registro de preços n° 17/2019, nos termos anteriormente 
dispostos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

 
2.1. Ao valor contratual que era R$ 35.660,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais), 

fica acrescido o valor de R$ 4.287,00 (Quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais), correspondente 
a recomposição de preços incidente sobre o saldo de unidades de medicamentos abaixo descritos, 
que possivelmente sejam adquiridos pelo município, conforme citado na Cláusula Primeira deste 
Termo.  

 
          2.2.  O valor a ser pago pelos produtos em questão, passa a ser conforme tabela abaixo: 

 
 

item descrição unidade 
% de 

reajuste 
saldo qt 

atual 
marca 

valor 
unitário 

valor total 

66 Cloridrato de Setralina 50mg comp 73,33 20.000 GEOLAB 0,19 R$ 1.620,00  

23 Anlodipino 5mg comp 50 47.000 GEOLAB 0,028 R$ 423,00  

43 Carbonato de Lítio 300 mg comp 78,57 12.000 
HIPOLABO

R 
0,426 R$ 2.244,00  

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  
  
3.1. O presente termo aditivo tem vigência a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS 
 
4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas da ATA de registro de preços originária. 
 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o 
presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas 
testemunhas que a tudo assistiram. 
 
 

Lindóia do Sul, SC, 17 de junho de 2019. 
 

 
 

Flavio Luiz Benini  
Secretário de Saúde e Ação Social 

 
 
 

Gilson Luis Dal Mas 
                                               SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES 
 
 
 
 


