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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2020 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA, inscrita no CNPJ sob n.º 

46.435.921/0001-88, isento de Inscrição Estadual, com sede à Rua XV de Novembro, nº 

261, Centro, Divinolândia (SP), na qualidade de órgão gerenciador, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Naief Haddad Neto, RG n.º 10.841.897 e CPF n.º 

158.833.706-59, doravante designado PREFEITURA, e a (s) empresa CLINICA BOM 

D FARO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n.º 35.309.445/0001-32, Inscrição Estadual 

n.º 287.032.435.117, com sede à Praça Nossa Senhora do Rosário, 93, Centro, 

Divinolândia – SP, CEP: 13.780-000, neste ato representado pela Sra. Cleudiana Cassia 

do Prado Sousa, RG n.º 18.899.512-2 e CPF n.º 257.549.668-30, doravante denominada 

DETENTORA, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos 

das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto n.º 2749/2014, bem como do edital de 

Pregão 06/2020 nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a 

seguir estabelecidas.  

   

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1. A CONTRATADA, por meio deste instrumento, tem por objeto prestação de 

serviços de castração com procedimentos pré-operatórios, trans-operatório e pós-

operatório, em cães e gatos (de rua ou domiciliados) no Município de Divinolândia, 

Estado de São Paulo, nas condições previstas no instrumento convocatório, em sua 

proposta comercial e neste contrato, nas especificações e quantitativos a seguir 

declarados: 

 

Item Descrição Quantidade V.Unit V.Total 

02 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 

ESTERILIZAÇÃO POR 

ORQUIECTOMIA COM ANESTESIA 

DISSOCIATIVA EM FELINOS 

(MACHOS). 

50 
R$       

35,00 

R$           

1.750,00 

03 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 

ESTERILIZAÇÃO POR 

OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA 

COM ANESTESIA DISSOCIATIVA 

EM CANINOS DE ATÉ 30 KG 

(FÊMEA). 

250 
R$       

65,00 

R$         

16.250,00 

04 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 

ESTERILIZAÇÃO POR 

ORQUIECTOMIA COM ANESTESIA 

DISSOCIATIVA EM CANINOS DE 

ATÉ 30 KG (MACHOS). 

150 
R$       

50,00 

R$           

7.500,00 

05 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 

ESTERILIZAÇÃO POR 
50 

R$       

89,50 

R$           

4.475,00 
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OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA 

COM ANESTESIA DISSOCIATIVA 

EM CANINOS ACIMA 30 KG 

(FÊMEA). 

06 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 

ESTERILIZAÇÃO POR 

ORQUIECTOMIA COM ANESTESIA 

DISSOCIATIVA EM CANINOS 

ACIMA 30 KG (MACHOS). 

20 
R$       

64,50 

R$           

1.290,00 

Valor Total: R$ 31.265,00 (trinta e um mil duzentos e sessenta e cinco reais)  

 

1.2. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELOS CONTRATADOS 

 

1.2.1. Os serviços serão prestados nas dependências das clínicas veterinárias e/ou do 

hospital veterinário contratados, com data e horário marcado pelo Departamento 

responsável pela solicitação. 

 

1.2.2. Os pacotes de esterilização deverão corresponder à técnica de cirurgia de 

esterilização para fêmeas ovariosalpingohisterectomia e para machos orquiectomia. 

 

1.2.3. O (a) médico (a) veterinário (a), deverá avaliar as condições físicas do animal 

para realização do procedimento cirúrgico. 

 

1.2.4. Caso haja necessidade, o animal deverá ficar internado pelo período de um dia 

antes da cirurgia para realização de procedimentos pré-operatório. 

 

1.2.5. O hemograma só deverá ser feito em animais com real necessidade para 

diagnóstico de realização ou não de cirurgia. O exame laboratorial poderá ser 

subcontratado e deverá ser realizado em laboratório animal, conforme Resolução 

CFMV nº 831 de 14/07/2006, sendo proibido a realização em laboratório humano. 

 

1.3. Procedimentos cirúrgicos trans-operatório (anestesia geral, técnicas de antissepsia 

nos animais, material cirúrgico higienizado, esterilizado e de uso individual para cada 

procedimento, cirurgião e auxiliar devidamente paramentados com gorro, máscara, 

roupa cirúrgica ou avental específico. Os campos cirúrgicos utilizados na área cirúrgica 

devem ser esterilizados e de uso exclusivo por animal e por procedimento); 

 

1.4. Os procedimentos cirúrgicos de esterilização deverão obedecer as seguintes 

condições: 

a) realização das cirurgias por equipe composta de médicos veterinários; 

b) utilização de procedimento anestésico adequado às espécies; 

 

1.4.1. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização de ato cirúrgico antes de ser 

atingido, pelo animal, estágio de absoluta insensibilidade a qualquer tipo de estímulo 
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doloroso. 

 

1.5. Procedimentos cirúrgicos pós operatório (garantir assistência ao animal durante e 

pós operatório imediato até sua liberação clínica, em casos de intercorrência durante o 

procedimento cirúrgico, se necessário, o Médico Veterinário deve prescrever conduta 

terapêutica específica para o caso); 

 

1.5.1. Em casos específicos em que haja necessidade, o Médico Veterinário procederá a 

retirada dos pontos em local apropriado; 

 

1.6. Os animais a serem castrados deverão ser transportados pela empresa ou 

profissional prestador dos serviços e devolvidos aos locais previamente definidos 

(origem do animal). 

 

1.6.1. Os animais devem ser transportados em caixas, gaiolas ou compartimentos 

individuais, de tamanho suficiente ao seu porte, de preferência específicos para esta 

finalidade. Não transportar os animais soltos nos compartimentos de carga ou volumes 

dos veículos; 

 

1.6.2. Evitar o transporte simultâneo de animais de espécie e origem distinta; 

 

1.6.3. Não permitir a permanência dos animais nos veículos, após o transporte. Caso 

isto não seja possível, o veículo deve ser estacionado em local sombreado; 

 

1.6.4. Garantir um período de descanso dos animais, de no mínimo 30 minutos antes do 

início dos procedimentos pré-cirúrgicos; 

 

1.6.5. Prever e disponibilizar equipamentos como, por exemplo, macas ou similares, 

para transporte de animais em recuperação, incapazes de se locomoverem por si. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE  

 

2.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados 

a partir da data de sua assinatura.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO  

 

3.1. O Município efetuará o pagamento dos serviços requisitados na Ordem de Serviços 

e efetivamente executados, em conta corrente da DETENTORA,  no prazo de até 30 

(trinta) dias após emissão de atestado de recebimento acompanhado por nota fiscal de 

serviços. 

 

3.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 

pagamento será contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 
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3.3. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto 

não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não 

recolhimento de multa aplicada, nos seguintes casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 

Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

 

3.4. Os pagamentos efetuados à DETENTORA não a isentarão de suas obrigações e 

responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas 

relacionadas com a qualidade. 

 

3.5. A CONTRATADA receberá a título de pagamento pela execução dos serviços, o 

preço por ela ofertado no Pregão Presencial. 

 

3.6. Os serviços somente serão solicitados se houver necessidade, não sendo obrigatória 

a utilização total da quantidade estabelecida no Registro de Preços. 

 

3.7. Os referidos valores serão pagos pela CONTRATANTE em função direta dos 

serviços efetuados pela CONTRATADA no mês anterior, conforme atestadas pelo 

gestor do contrato. 

 

3.8. O preço unitário pago pelos serviços realizados pela CONTRATADA, compreende 

todos os custos da execução dos serviços objetos da contratação, inclusive os referentes 

a seguro, despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e 

quaisquer outras despesas e encargos necessários à sua correta execução, de modo a que 

nenhuma outra remuneração seja devida CONTRATADA além dos valores estipulados. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
4.1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, no ato da entrega, no 

local e endereço indicados no Cláusula Segunda, subitem 2.1, mediante conferência das 

quantidades e especificações indicadas na respectiva Nota Fiscal. 

 

4.2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a 

data, o nome, a assinatura e o número do RG do servidor da Contratante responsável 

pelo recebimento. 

 

4.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

 

I - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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II - se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

4.4. Na hipótese de substituição e/ou complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, 

contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados. 

 

4.5. O recebimento do objeto se dará definitivamente no prazo de 03 (três) dias úteis da 

data do recebimento provisório, uma vez verificado atendimento integral da quantidade 

e das especificações contratadas, mediante recibo devidamente atestado na respectiva 

Nota Fiscal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA  

 

5.1. Caberá a Detentora as seguintes obrigações no cumprimento do objeto deste 

Registro de Preços: 

 

5.1.1. Garantir o acompanhamento veterinário dos animais castrados até a cicatrização 

da ferida e sua completa recuperação; 

 

5.1.2  Ter capacidade de realizar mensalmente no mínimo 50 (cinquenta) cirurgias de 

esterilização, incluindo pré–operatório e pós-operatório, em dias úteis e horário 

comercial; 

 

5.1.3 Ter capacidade de transporte dentro das normas vigentes; 

 

5.1.4  Permitir o acesso às suas instalações de qualquer técnico formalmente indicado 

pelo gestor do contrato para que realize supervisão técnica, controle e fiscalização da 

execução do contrato; 

 

5.1.4.1  A critério da fiscalização, poderão ser selecionados aleatoriamente alguns 

animais submetidos a cirurgia, nos quais serão realizados exames de ultrassonografia 

para confirmação do procedimento realizado. 

 

5.1.5  Permitir a fiscalização por Médico (a) Veterinário(a) indicado pelo Município, 

quanto a técnica cirúrgica empregada e quanto ao protocolo anestésico utilizado, de 

modo a manter uniformidade nos procedimentos (de acordo com normas do Conselho 

Federal de Medicina Veterinária); 

 

5.1.6  Disponibilizar ficha para o Departamento responsável, relatando as informações 

dos animais esterilizados, referente a dados clínicos, cirúrgicos e laboratoriais. 

 

5.1.7 Após o procedimento cirúrgico e recuperação do animal emitir recibo da 

devolução do animal em seu local de origem com assinatura de seu responsável; 
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5.1.8 Fornecer receituário, no momento da alta do animal, com orientações e prescrições 

médicas necessárias para o período pós-operatório, que será entregue ao responsável do 

animal; 

 

5.1.9  Responsabilizar-se por complicações pré-operatório, trans-operatório ou pós–

operatório (imediato, mediato e tardio); 

 

5.1.10  Possuir profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Medicina 

Veterinária para que realizem os procedimentos veterinários estabelecidos no contrato; 

 

5.1.11  É vedado exigir qualquer ajuda, auxílio, colaboração e induzir responsável do 

animal a realizar exames laboratoriais, comprar produtos ou medicamentos veterinários; 

 

5.1.12  Caberá a clínica veterinária ou hospital veterinário contratado as orientações dos 

cuidados pré-cirúrgicos, dos riscos anestésicos e inerentes aos procedimentos trans 

cirúrgicos e dos cuidados pós-cirúrgicos até o completo restabelecimento do animal; 

 

5.1.13  A clínica veterinária ou hospital veterinário contratado deverá atender aos casos 

de intercorrências ou complicações decorrentes do procedimento cirúrgico de 

esterilização; 

 

5.1.14 É de responsabilidade da clínica veterinária ou hospital veterinária contratado 

elaborar relatórios dos procedimentos realizados com indicação do número de 

procedimentos realizados e o período, identificação dos animais submetidos aos 

procedimentos realizados no período de acordo com o cadastramento realizado pelo 

Departamento responsável do Município; 

 

5.1.15 Caberá à contratada orientar e entregar por escrito ao responsável pelo animal as 

recomendações pós-operatórias, a saber: 

 

a) Acomodação e alojamento do animal no período de recuperação e restabelecimento 

cirúrgico; 

b) Orientação de cuidados de enfermagem e curativos para prevenir a deiscência de 

pontos ou contaminação da ferida cirúrgica; 

c) Prescrição de antibióticos e analgésicos e de medicamentos complementares, quando 

for o caso; 

d) Retorno para realização de curativo e para retirada de pontos e/ou suturas em caso de 

necessidade ou em conformidade com a avaliação do Médico Veterinário responsável 

pelo procedimento. 

 

5.1.16  A Contratada deverá prestar gratuitamente aos animais selecionados e/ou seus 

respectivos donos ou responsáveis, os serviços contratados, respeitando os preceitos 
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técnicos e éticos, nos animais previamente cadastrados pelo Departamento responsável 

do Município; 

 

5.1.17. Todos os materiais e medicamentos utilizados nas cirurgias são de 

responsabilidade da contratada e deverão possuir registro junto ao Ministério as Saúde 

ou Ministério da Agricultura e Abastecimento, com indicação de uso aos procedimentos 

realizados; 

 

5.1.18.  Vedado o direito de escolher entre espécie, raça, porte, peso, sexo do animal 

que será realizado o procedimento de esterilização; 

 

5.1.19 A Contratada passa a ser responsável pela efetiva realização do procedimento 

pré-operatório até o pleno restabelecimento do paciente. Nos casos em que o animal não 

for considerado apto à realização do procedimento cirúrgico por causas mórbidas, a 

contratada deverá informar ao Departamento responsável do Município, que 

disponibilizará a vaga a outro animal. 

 

5.2. Manter-se durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em 

compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital 

Licitatório. 

 

5.3. A empresa ou o profissional médico veterinário se responsabilizará pelas suas 

despesas com alimentação, e demais necessidades próprias; 

 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA  

 

6.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.  

 

6.2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.  

 

6.3. Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a 

entrega do objeto contratado.  

 

6.4. Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do 

produto.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES  

 

7.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, 

física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal n.º 

10.520, de 17 de julho de 2002.  
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7.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 

multas previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e 

ampla defesa, e deverá ser registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES.  

 

7.3. O atraso injustificado na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no 

parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a 

contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:  

 

7.3.1. Advertência por escrito;  

 

7.3.2. Multa equivalente a 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da obrigação, 

por atraso na entrega até o limite de 30 (trinta) dias;  

 

7.3.3. Multa equivalente a 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor da 

obrigação, por atraso na entrega a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando será declarada a inexecução contratual;  

 

7.3.4. Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas 

à contratada as seguintes penalidades:  

 

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou  

 

II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 

mesmo fim.  

 

7.3.5. Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e 

impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 5 (cinco) 

anos;  

 

7.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinados na punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes 

e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no sub-item anterior.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DE PREÇOS  
 

8.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata de registro de preços e a 

retribuição do contratante para a justa remuneração do objeto da licitação, poderá ser 
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repactuado o preço registrado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – 

financeiro inicial da ata.  

 

8.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da 

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar na 

revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.  

 

8.3. Na hipótese da empresa solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o 

pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) 

que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, 

notas fiscais e/ou matérias-primas, etc.  

 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VALIDADE, DA REVISÃO E DO 

CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

9.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, 

contados a partir da data da publicação da homologação da licitação. 

 

9.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

registrados, cabendo ao CONTRATANTE promover as negociações junto aos 

fornecedores.  

 

9.2.1. Quanto o preço registrado torna-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o contratante convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

9.2.2. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

 

9.2.3. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original.  

 

9.2.4. Quanto o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá:  

 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados;  

 

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  
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9.2.4.1. Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE deverá proceder a 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa.  

 

9.2.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:  

 

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;  

 

b) o fornecedor não assinar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar a 

Autorização de Fornecimento, Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido, sem justificativa aceitável;  

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

  

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666/93 ou 

no art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002; 

 

e) por razões de interesse público;  

 

f) em razão da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência do 

fornecedor;  

 

g) nas demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, bem como no Edital 

desta licitação.  

 

9.2.5.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “c” 

deste subitem será formalizado por despacho do responsável legal da 

CONTRATANTE, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

9.2.6. O fornecedor poderá pleitear o cancelamento do seu registro de preço mediante 

solicitação por escrito e comprovando por documentos estar impossibilitado de cumprir 

com as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 

A solicitação do Fornecedor para o cancelamento do preço registrado deve ser 

formulada com antecedência de 30 dias, facultada a CONTRATANTE aplicação das 

penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do 

pedido.  

 

9.3. A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço registrado será efetuada 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 

comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.  
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9.4. O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido em cada caso, sendo 

que, enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações para a 

aquisição do respectivo objeto registrado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

10.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o 

Edital do PREGÃO n.º 06/2020 com seus Anexos a(s) proposta(s) da(s) 

DETENTORA(S).  

 

10.2. A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as 

contratações que deles poderão advir.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO  

 

11.1. O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços é o da Comarca de São Sebastião da Grama.  

 

11.2. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, 

lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.  

 

Divinolândia, 17 de Março de 2020.  

 

PELA CONTRATANTE:  

 

______________________________________ 

Prefeitura Municipal de Divinolândia 

Naief Haddad Neto 

Prefeito Municipal 

 

PELA CONTRATADA: 

 

                 _______________________________________ 

                      CLINICA BOM D FARO LTDA ME 
    Cleudiana Cassia Do Prado Sousa 

 

 

 

TESTEMUNHAS:                 

1._______________________________________RG:_______________________ 

2._______________________________________RG:_______________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DE DIVINOLANDIA 

CONTRATADO: CLINICA BOM D FARO LTDA ME 

ATA  DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:12/2020 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CASTRAÇÃO COM PROCEDIMENTOS PRÉ OPERATÓRIOS, TRANS-

OPERATÓRIO E PÓS-OPERATÓRIO, EM CÃES E GATOS (DE RUA OU 

DOMICILIADOS) NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. 

 

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 art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de 

janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

 

Divinolândia, 17 de Março de 2020.  

 

CONTRATANTE:  
 

Nome e cargo: Naief Haddad Neto – Prefeito Municipal 

E-mail institucional: gabinete@divinolandia.sp.gov.br 

E-mail pessoal: haddadnaief@hotmail.com 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

CONTRATADA: 

 

Nome e cargo: Cleudiana Cassia Do Prado Sousa - Proprietária 

E-mail institucional clinicabomdfaro@gmail.com 

E-mail pessoal: clinicabomdfaro@gmail.com 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/
mailto:prefeitura@divinolandia.sp.gov.br


             Prefeitura Municipal de Divinolândia 
                                  Estado de São Paulo 

                    “Capital da Batata – Terra do Café de Qualidade” 
 

                          –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 
 
 
 
 
 

Rua XV de Novembro – nº 261 – Centro – Divinolândia – SP - CEP: 13780-000 – PABX: (19) 3663-8100 
www.divinolandia.sp.gov.br                                                                       prefeitura@divinolandia.sp.gov.br 

CADASTRO DO RESPONSAVEL 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DE DIVINOLANDIA 

CONTRATADO: CLINICA BOM D FARO LTDA ME 

ATA  DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:12/2020 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CASTRAÇÃO COM PROCEDIMENTOS PRÉ OPERATÓRIOS, TRANS-

OPERATÓRIO E PÓS-OPERATÓRIO, EM CÃES E GATOS (DE RUA OU 

DOMICILIADOS) NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. 

 

Nome CLEUDIANA CASSIA DO PRADO SOUSA 

Cargo Proprietária 

RG n.º 18.899.512-2  

CPF n.º 257.549.668-30 

Endereço (*) 
Rua Francisco Pereira De Souza, 28, Centro, 

Divinolândia – SP, CEP: 13780-000 

Telefone (19) 3663-1503 

E-mail Institucional clinicabomdfaro@gmail.com 

E-mail pessoal (*) clinicabomdfaro@gmail.com 

 

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail 

onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

 

Nome Naief Haddad Neto 

Cargo Prefeito Municipal 

Endereço Comercial do 

Órgão/Setor 

Rua XV de Novembro, n.º 261, Centro 

Telefone e Fax (19) 36638100 

E-mail Institucional gabinete@divinolandia.sp.gov.br 

 

Divinolândia, 17 de Março de 2020.  

 

 

 
___________________________                        _____________________________  

CONTRATADA                                                  CONTRATANTE 

Nome Cleudiana Cassia Do Prado Sousa       Nome Naief Haddad Neto 

Cargo Proprietária                                              Cargo Prefeito Municipal 
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