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TERMO DE CANCELAMENTO PARCIAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ARP Nº 021/2020 

 
O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito 
no CNPJ sob o nº 13.966.711/0001-67, com sede à Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso 
Cláudio/ES, neste ato, representado pela Gestora/Secretária Municipal de Saúde, Sra. Carolina 
Dias Gomes, no uso de suas atribuições legais, considerando tudo o que consta nos autos do 
Processo Administrativo Nº 4918/2021, em especial a solicitação da empresa HOSPVIDA LTDA - 
EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.057.503/0001-82, os pareceres exarados pela Procuradoria 
Municipal, RESOLVE, cancelar parcialmente a Ata de Registro de Preços Nº 021/2020 (oriunda do 
Pregão Eletrônico Nº 024/2020), apenas no que diz respeito ao item 10/Lote 94 da ARP - sais para 
reidratação oral envelope 27,9G. 

 

I - Dos Fatos: 
A empresa solicita o realinhamento de preços de dois itens constantes da Ata de Registro de Preços 
Nº 021/2020 (item nº 03/Lote 44 - espironolactona comprimido 25mg” e o item nº 10/Lote 94 -sais 
para reidratação oral envelope 27,9g) alegando não conseguir entregar os memos no valor 
registrado, anexando ao pedido cópias de notas fiscais de compras no intuito de demonstrar alta 
em seus custos. 

 
A Secretaria Municipal de Saúde, instada a manifestar, através da Coordenação de Assistência 
Farmacêutica, informa que quanto ao item nº 03 a empresa cumpriu com a entrega em sua 
totalidade, não havendo possibilidade de reequilíbrio, pois a solicitação foi feita após o envio da 
ordem de fornecimento. Quanto ao item nº 010, encaminhou ao Setor de Compras para 
providenciar pesquisa de preços de mercado a fim de verificar o preço atual do produto. 

 

Seguidamente, a empresa foi notificada para prestar informações no que diz respeito ao pedido 
de reequilíbrio após a ordem de fornecimento e entrega total do medicamento espironolactona 
comprimido 25mg e sobre valor apurado pela Adminisração Municipal, de R$ 0,5931, referente ao 
medicamento - sais de reidratação oral. 

 
Em resposta, a Hospvida informou apenas sobre o item sais de reidratação oral, esclarecendo que 
o preço ora apurado pelo Município, trata-se de cotação realizada com distribuidores que ainda 
possuem em seu estoque o medicamento no valor antigo ou de marca diferente à ofertada por 
eles. Que o preço atual do respectivo medicamento, do laboratório Natulab é de R$ 0,71 (setenta 
e um centavos), conforme nota fiscal apresentada. Neste contexto, solicitou que o Município 
avaliasse a nota fiscal atual e, em não sendo possível o realinhamento no preço solicitado, de R$ 
0,95 (noventa e cinco centavos), que fosse o mesmo liberado do registro de preços para os itens 
em comento, por não conseguir manter o preço atual. 

 
A Procuradoria Municipal, considerando todos os fundamentos de fato e de direito trazidos aos 
autos, emitiu parecer recomendando em suma, o indeferimento do realinamento de preços 
pretendido, bem como a liberação do fornecedor do compromisso assumido. 
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II - Da Decisão: Cancelamento parcial da Ata de Registro de Preços Nº 021/2020 (oriunda do Pregão 
Eletrônico Nº 024/2020), apenas no que diz respeito ao Item 10/lote 94 - sais para reidratação oral 
envelope 27,9g. 

 
III - Da Fundamentação Legal: O cancelamento parcial da Ata de Registro de Preços em questão 
encontra amparo nas disposições contidas no art. 24, parágrafo único, do Decreto Municipal Nº 
173/2009, bem como no Item 3.2 da Ata de Registro de Preços Nº 021/2020. 

 
DECRETO MUNICIPAL Nº 173/2009 - Art. 24: O fornecedor poderá solicitar o cancelamento 
do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovados. 

 
Parágrafo único - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá 
ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos 
fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

IV - Da Publicação: A Administração Municipal providenciará a publicação do resumo do respectivo 
Termo na Impresa Oficial - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES. 

 
V - Das Disposições Gerais: A partir desta data, fica cancelada parcialmente a ARP em epígrafe, não 
subsistindo nenhuma pendência financeira e/ou obrigações entre as partes. E para firmeza e 
validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo de Cancelamento Parcial da ARP, em 03 
(três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 
Fica eleito o foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir todas e quaisquer dúvidas e questões oriundas da execução este 
Termo. 

 
Afonso Cláudio/ES, 07 de junho de 2021. 

 
 

CAROLINA DIAS GOMES 
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO/ES 

 
Testemunhas: 
1)   - CPF Nº    

 

2)   - CPF Nº    
 

CIENTE E DE ACORDO 
Em, 07 de junho de 2021. 

 
 

 

HOSPVIDA LTDA - EPP 
EDUARDO CESAR ALVES COELHO - TITULAR 
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