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A urgência desta contratação se dá pelo fato, por primeiro: em razão da pandemia do Covis—19, que
acresceu a demanda dos medicamentos a seguir relacionados.

Por segundo: o risco de vida as pessoas e a ploriferação do contágil do Covid-19 fato que se encampa ao
Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/1993.

Registro por fim a existência da captura de preços orçados que atendem o valor de mercado destes
medicamentos relevando destacar o seu acréscimo em razão da lei de oferta e procura alterada nesta

época de pandemia.
Além da possibilidade de utilização da despensa para este caso, estabelecida pelo Art. 49 da Lei
13.979/2020.

Assim, solicito a compra emergencial frisando os valores orçados e apresentados.

Desde já informo da dificuldade de fornecimento pelas empresas de orçamentos, ficando desde já
sustentado esta certeza pela certidão juntada.

Seguem como documentos deste ofício que comprovam a necessidade desta contratação emergencial os
seguintes:

Decreto Emergencial;
Comprovante de solicitação de orçamentos (e—mail);
Certidão informando dificuldade de orçamentos;
Orçamentos adquiridos.&'xKX

Respeitosamente,

Rosiclea P ll ari Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

Avenida Conde D'Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espirito Santo.
CEP 29670—000 Tel (27) 3257-1788 — www.ibiracu.es.gov.br
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TERMO DE REFERÉNCIA

1. INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÓES INICIAIS

Este termo de referência tem por Objetivos:

a) caracterizar o objeto a ser contratado;
b) estabelecer método de planejamento gerencial das atividades;
c) estabelecer nível de qualidade desejado para a aquisição;
d) estabelecer os critérios de entrega, pagamento e demais condições a serem observadas durante o
cumprimento do contrato.

2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada para aquisição de Medicamentos para atender a demanda da
pandemia ”corona virus", conforme especificação contida no Anexo !.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Vale ressaltar diante da nova doença ”corona vírus", e, pelos casos confirmados nas regiões vizinhas

estamos aumentando nosso estoque de medicamentos e materiais, pois o novo Coronavirus (Covid—19) é

um vírus identificado como a causa de um surto de doença respiratória detectado pela primeira vez em

Wuhan, China, está causando uma pandemia em todo mundo, por isso precisamos estar previnidos com

os itens solicitados para podermos dar continuidade na prestação de serviços aos munícipes;

3.2. Considerando a necessidade de realização de atividades visando tornar viáveis os princípios e

diretrizes de acesso universal da dignidade e ao cuidado;

3.3. Considerando a necessidade de manutenção das ações e serviços de saúde tangentes as atividades

exercidas por esta Secretaria de Saúde;

3.4. Considerando a política de humanização do SUS, entendida como valorização dos diferentes sujeitos

implicada no processo de produção da saúde como: usuários, trabalhadores e gestores, e ainda, O

compromisso com a melhoria nas condições de trabalho e de atendimento;

3.5. Considerando que as aquisições proporcionarão acesso aos serviços, humanização e melhorias na

qualidade do atendimento oferecidos à população do município;

4. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

4.1. 4.1. 4.1. Será utilizada a modalidade de dispensa de lICItaçao consoante estabelece o artigeaAMBpéxT-y
mg,? Art. 24, I; da Lei 8. 666/93. «« . . , ».

— º 3«Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina- Centro CEP: 29670— 000- lbiraçu — ES
3)? Telefone (27) 999616- 9811/3257- 0538 &
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5. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

5.1. As especificações e quantitativos constam no ANEXO I deste Termo de Referência, deverá ser
rigorosamente atendida as especificações;

6. FORNECIMENTO DO OBJETO

6.1 - O prazo de entrega do objeto é de 05 (cinco) dias corridos contados a partir da Ordem de
Fornecimento que será emitida pelo setor competente.

7. GARANTIA PELO FORNECIMENTO

7.1. Cabe à Contratante garantir a entrega do objeto, estando sujeita às sanções previstas em Lei caso não

efetue a entrega conforme estipulado neste Termo de Referência.

8. AMOSTRA

8.1. Não será necessária a apresentação de amostras, se o objeto não estiver em conformidade com
Termo de Referência a empresa deverá efetuar a troca do objeto imediatamente.

9. OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

9.1. Entregar os medicamentos, obrigatoriamente de acordo com as especificações descritas no Termo de
Referência, 3 contratada será responsável pela substituição na hipótese de se constatar inconformidade

pelo fiscal responsável pelo setor;

9.2. Dar ciência a Contratante, imediatamente, e por escrito, de qualquer anormalidade existente na

execução do serviço, mesmo que não sejam de sua competência;

9.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obrigam

atender prontamente;

9.4. A atuação ou omissão de funcionários da Contratante na fiscalização em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne a execução deste Contrato;

9.5. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos
causados em decorrência do não atendimento das exigências deste Contrato, ainda que causados pelos

empregados da Contratada ou seus prepostos;

9.6. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer
outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em
decorrência direta ou indireta deste Contrato, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade;

9.7. Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação da qual se originou a presente contratação;

Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina — Centro — CEP: 29670-000 — Ibiraçu —— ES
Telefone (27) 999616-9811/3257-0538 &
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9.8. A Contratante responderá por perdas e danos que, porventura, venha sofrer o Contratante e/ou
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, de seus prepostos, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento do Contrato pelo Contratante;

9.9. No preço deverão estar inclusas todas as espécies de tributo, diretos e indiretos, encargos sociais,
seguros, fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes ao objeto desta contratação;

9.10. Havendo anormalidades com o objeto licitado, a contratada deverá providenciar a imediata
correção das deficiências apontadas pelo servidor ou pelos servidores responsáveis pelo
acompanhamento da execução do objeto contratado;

9.11. Providenciar todas as licenças e registros requeridos para a prestação dos serviços contratados.

10. COMPETE A CONTRATANTE

10.1. Disponibilizar à Contratante toda a documentação e informações inerentes ao objeto contratado;

10.2. Pagar à Contratante, o preço estabelecido no contrato;

10.3. Notificar a Contratante, por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em

função da execução do objeto;

10.4. Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos elencados nas especificações técnicas
constantes no Termo de Referência;

10.5. Coordenar, através do fiscal do contrato, a execução do objeto pela CONTRATADA, efetuando os
contatos necessários.

11. DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO

11.1. A Secretaria Municipal de Saúde designa formalmente a servidora Keli Fioroti como responsável

pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, conforme Portaria nº 20.477/2020,
competindo-lhe atestar a realização do objeto contratado, sem o que não será permitido qualquer
pagamento.

11.2. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos 55 19
e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;

11.3. O fiscal atestará no documento fiscal correspondente, a entrega dos serviços nas condições exigidas,

constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à Contratada;

11.4. O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará com a atestação referida anteriormente;

Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina — Centro - CEP: 29670—000 - Ibiraçu — ES
Telefone (27) 999616-9811/3257-0538 ª
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12. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

12.1. A proposta será apresentada, com valores em real, redigida em português, em formulário oficial da

empresa, que contenha a razão social, endereço, telefone, fax e CNPJ e nela deverão constar os requisitos
a seguir especificados:

12.2. No preço proposto, já estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita
execução do objeto, tais como, transporte, tributos, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas
inerentes à execução do objeto;

12.3. A Secretaria Municipal de Saúde não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou
assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura da licitação, e que venha

expressamente a incidir sobre o objeto a ser adquirido;

12.4. O prazo de validade da presente proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua assinatura.

13. DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento será creditado em favor do fornecedor através de ordem bancária, devendo para isto
ficar explicitado na proposta o nome e o número do Banco, a agência e a conta corrente em que deverá
ser efetivado o crédito, após a aceitação do objeto, o qual será efetuado em até 30 (trinta) dias após a

apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da execução desta aquisição correrão da conta do orçamento do Fundo
Municiapl de Saúde.

15.2. VALOR DA CONTRATAÇÃO

15.1. O valor da contratação será de acordo com a estimativa de preço que será anexada posteriormente.

16. DA VIGENCIA

16.1. O contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, a partir de sua assinatura.

17. PRAZO DE ENTREGA

17.1. A entrega será de acordo com os quantitativos e especificações contidas no ANEXO I deste Termo de

Referência, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento; no prazo máximo de 05 (cinco) dias

corridos.

17.2. A entrega do objeto deverá ser realizada no seguinte endereço:

Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina — Centro — CEP: 29670-000 — Ibiraçu — ES
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a) Unidade de Pronto Atendimento Municiapal, situada na Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro
Ericina, Ibiraçu/Es - CEP: 29.670.000, nos dias úteis no horário de 8:00 às 11:00 das 13:00 às

15:30 (horário local).

18. PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

a) verificar a execução do objeto contratual, proceder e formalizar a atestação;
b) rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado;
c) Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais.

19. DAS PENALIDADES

19.1— A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o

objeto deste edital, sujeitando—se as penalidades constantes rn,.» mW-w-«arzsmtw
artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a saber:

19.2 —— A empresa que quando convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato/ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar—se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XlV do art. 49 desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

19.3 — Pelo atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma
prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

ª lº A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

& Zº A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo
contratado.

5 39 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

19.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

l- advertência;

Il - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

lll—suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina — Centro — CEP: 29670-000 - Ibiraçu — ES &
Telefone (27) 999616—9811/3257—0538
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lV-declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.

& lº Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.

ê zº As sanções previstas nos incisos I, lll e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

5 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do
Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação.

19.5 - Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido, a CONTRATADA se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

19.6 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não
cumprimento, por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais
pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:

a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento realizado
com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se—á a multa prevista na alínea ”b”.

b) — multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente aos itens constante da
ordem de Fornecimento, na hipótese de qualquer das obrigações assumidas.

c) — Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com o CONTRATANTE,
bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipótese de
descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento ou descumprimento parcial de
mais de uma Ordem de Fornecimento.

d) - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela CONTRATADA, esta sofrerá
suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE pelo prazo
de 12 (doze) meses.

19.7 — A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, notificação ou
protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa a notificação
extrajudicial.

19.8 — De forma constitucional é assegurado a ampla defesa, e o contraditório, sendo entre eles a defesa
prévia.

Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina - Centro -— CEP: 29670—000 - Ibiraçu — ES
Telefone (27) 999616—9811/3257-0538 &
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zo. DISPOSIÇÓES GERAIS

20.1. O Fundo Municipal de Saúde não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou
assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura da licitação, e que venha
expressamente a incidir sobre o objeto a ser adquirido, na forma da Lei;

20.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiraçu/ES, para dirimir possíveis litígios decorrentes deste
procedimento licitatório.

20.3. Quaisquer dúvida quanto às especificações, favor consultar a Subsecretária de Saúde através do telefone
(27) 99616—9811/3257—0538 ou e-mail: almoxarifadosaude©ibiracu.es.gov.br.

21. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA

21.1. Keli Firotti - Subsecretária

ibiraçu/ES, 06 de maio de 2020.

Rosiclea P Ii sari Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina - Centro — CEP: 29670—000 — lbiraçu — ES
Telefone (27) 999616-9811/3257-0538
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MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS MEDICAMENTO EMERGENCIAL

Ao

Fundo Municipalde Saúde
Rua Martim Pescador, nº 05, Bairro Cohab
Ibiraçu—ES.

Prezados senhores,

Segue orçamento para aquisição de Material Médico Hospitalar e Equipamento de Protenção
Intensiva - EPI, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 0 Pronto Atendimento
Municipal e demais Unidades de Atendimento Básico a Saúde, conforme as especificações constantes
abaixo passamos a formular a seguinte proposta:

Item Apresentação Marca Unid. Quant. Valor Valor Total
Unit.

01 NORAADRENALINA 2MG/ML 4 ML Ampola 300
02 CETAMYNA IOOMG/ZML Ampola 200
03 PROPOFOL 200MG/20ML Ampola ISO
04 HIDROXICLOROQUINA 400MG Comp. 400
05 ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML Ampola 200
06 ETOMIDATO lOml x 20mg. Ampola 50

1 - Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, frete, benefícios,
encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

2 - Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que os materiais serão fornecidos de
acordo com as condições estabelecidas em Edital.

3 — Declaramos, também, que nenhum direito à indenização ou a reembolso de quaisquer despesas será
devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela Prefeitura Municipal, seja qual for o motivo.

4 - O prazo de validade desta proposta e' de ( ) dias corridos.

5 — Declaramos ter ciência de que a contratação dar-se-á mediante a assinatura do Instrumento
Contratual, nos termos do art. 62, 549, da Lei nº 8. 666/93.

6 - Declaramos que entregaremos o objeto licitado no prazo estipulado em edital.

7 — Declaramos que providenciaremos a substituição do(s) ítens(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pelo
Fundo Municipal de Saúde , na hipótese de não conformidade com as espec1ficações técnicas exigidas no
edital, ou quando se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação,
sem qualquer custo para o Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Erícina — Centro — CEP: 29670-000 - Ibiraçu — ES
Telefone (27) 999616—9811/3257—0538 &
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......................................................................................

Nome e assinatura do responsável pela empresa
Nome da empresa e carimbo

Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina - Centro — CEP: 29670-000 - Ibiraçu -— ES
Telefone (27) 999616-9811/3257—0538



REPÚBLIC EDE

»ch CLK/ll! Nº 27

Sumário
Atos do Poder Legislativo...

tos do Poder Executivo

resxdéncia da República ............................
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministerio da Cidadania.

Ministério da Ciência. Tecnologia, lnovações & Comunicações
Ministério da Defesa ...........

Ministério do Desenvolvxmento Regional
Ministério da Economia.
Ministério da
Ministério da

Ministerio da Justiça e Segurança Puolica
Ministério de Minas e Energia
Ministerio da Saúde ..............
Minis“ rio do Turismo..
Triounai de Contas da Un o
Poder Legislativo
Poder Judiciário.

*º'r'pitzª'a oct 3-3-

Atos do Poder Legislativo

LEi Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2010

Dsspõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importancia
internacional decorrente do coronavirus responsávelpelo surto de 2019.

o PRESIDENTE DA REPÚBLlCA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. lº Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importâncua internacional decorrentedo coronawrus responsável pelo surto de 2019.

& iº As medidas eslaoeiecidas nesta lei objetivam a proteção da coletividade,

ã zº Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situaçãode emergêncta de saúde pública de que trata esta Lei.

5 Sª- O prazo de que trata o é 7.9 deste artigo não poderá ser superior aodeclarado pela Organização Mundial de Saúde

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-so:

: - isolamento-. separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de
bagagens, meios de transporte. mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros,
de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavirus; e

:! - quarentena. restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres,
animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a
etnia: :. possível contaminação ou a propagação do coronavirus.

Parágrafo único. As definições cstabeiecidas pelo Artigo 1 do Reguiamenco
Sanitario internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.217, de 30 de janeiro de
2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei. no que couber.

Art. 39 Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importân .e
internacional decorrente do coronavirus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas;

: - isolamento;

ll - quarentena;

llf - determinação de reaiização compulsória de:

a] exames médicos;

o] testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clinicas:

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos medicos especificos;

lV - estudo ou inve ção epidemiológica;

V — exumação. necrooma, cremação e manejo de cadáver;

VI — restrição excepcional e temporária de entrada e saída do Pais, conforme
recomendação técnica &- íundamontada da Agência Nacional de Vigiiéncm Sanitária(Anvisa), por rodovias, portos ou aerºportos;

Vll - requisnç-ão de bens r.- sonnços de pessoas naturais e iuri'dicas, hipótese em
que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e

Vlll - autorização exceocionai e temporária para a importação de produtos
sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa] desde que:

ai registrados por autoridade sanitária estrangeira: e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

nome—onto sodi- eu: veªl":atlo «o :rid"u;c outror-
:'/www.m.gc-t.br/:|t.. .Hlltrãúcfv' no codigo CSI;

“maximo GHCML DA UNiÁo
& Nº DO BRASiL ' EMPRENSA NACIONAL

&U

lSSiX 7677—7042

BraSili-a - DF, sexta—reira, .7 de fevereiro de 2020

E lº As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas
com base em evidências Científicas e em análises sobre as informações estratégicas em
saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à
promoção e à preservação da saúde pública.

é Zº Ficam assegurados as pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:

! - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de
saúde e a assistência a familia conforme regulamento;

Il . o direito de receberem tratamento gratuito;

lll - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário
internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020.

5 39 Será considerado falta justificada ao serviço público ou a atividade laboral
privada o periodo de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.

É 4? As pessoas deverão sujeitar se ao cumprimento das medidas previstas neste
artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei,

é Sº Ato do Ministro de Estado da Saúde:

l - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos
incisos i e li do caput deste artigo; e

li - concederá a autorização a que se refere o inciso Vlll do caput deste artigo.

5 Sº Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança
Pública disporá sobre a medida prevista no inciso V! do caput deste artigo.

5 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

l - pelo Ministério da Saúde;

ll - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da
Saúde, nas hipóteses dos incisos 1, II, V, Vi a VIH do caput deste artigo; ou

lll — pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, lv e Vll do
caput deste artigo.

Art. 5'2 Toda pessoa colaborara' com as autoridades sanitárias na comunicaçãoimediata de:

l - possiveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus;

ll - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavirus,

Art. Sº É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da
administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à
identificação de pessoas infectadas ou com suspena de infecção pelo coronavirus, com a
finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

5 lª A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende—se às pessoas
juridicas de direito privado quando os dados forem solicitados por autoridadesanitária.

5 Zª 0 Ministerio da Saúde manterá dados púbiicos & atualizados sobre os
casos confirmados, suspeitos e em investigação, relativos a situação de emergência
pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais,

Art. 74? O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação eoooracíonalização do disposto nesta Lei.

Art. Bº Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência
internacional pelo :oronavirus responsável pelo surto de 2019.

Art. 95 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de fevereiro do 2020; 1999 da Independência e 1.329 daRepública.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mondetto
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Prefeitura Municipalde !biragg
Estado do Espírito Santo

DECRETO Nº 5.840/2020

DECRE'I:_A SITUAÇÃO DE
EMERGENCIA DE SAÚDE
PUBLICA NO MUNICÍPIO DE
IBIRAÇU, DECORRENTE DA
PANDNEMIA Do cov1D-19, E
DISPOE SOBRE AS MEDIDAS
PARA CONTENÇÃO E
ENFRENTAMENTO.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, estado do espírito santo, no
uso de atribuição que lhe confere o confere o art. 60, inciso VI, da Lei
Orgânica Municipal,

Considerando os termos da Notificação Recomendatória nº
01/2020 do Ministério Público do Estado do Espírito Santo de 28 de
fevereiro de 2020;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020;

Considerando o disposto no Decreto Estadual 4593-R, de 13,
de março de 2020; '

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República;

Considerando a classificação pela Organização Mundial de
Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo
Coronavírus;

Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de
resposta e também para estabelecer a estratégia de acompanhamento e
suporte dos casos suspeitos e confirmados;

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

» l -. (1.701 ”Je.» 1.1) "(fu, MIN/>" » (Tifzsrnu-m »«- Ibiraçu »- liz—.iju .Salua — (..—45.79: 29. 6710—000 -- 7%]: (2 2) 32.5 7-- 05.1 (:



Prefeitura Municipal de Ibiragi ?>
&

Estado 'do Espírito Santo

DECRETA:

, , Art. 1º - Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÉNCIA emSaude Publica no Muniapio de Ibiraçu/ES, em razão de epidemia de
doença infecciosa viral respiratória — COVID-19, causada pelo agente
Novo Coronavírus — SARS-CoV-Z — 1.5.1.1.0.

Art. 2º — Nos termos da'Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2019/2020, poderão
ser adotadas as seguintes medidas:

I — Determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clinicas;

cl) vacinação e outras medidas profiláticas;

e) tratamentos médicos específicos;

f) Estudo ou investigação epidemiológica;

II - Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa.

Art. 3º — Fica dispensada a licitação para aquisição de bens,
serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
de que trata este decreto, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979,
de 2020.

Art. 4º — A Secretaria Municipal de Saúde será responsável
pelo monitoramento e realização das ações necessárias ao combate da
epidemia, devendo todos os demais órgãos municipais trabalhar de forma
integrada e prestar auxílio prioritário às solicitações que forem realizadas
pela referida Pasta.

Art. Sº — A tramitação dos processos referentes a assuntos
vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade em
todos os órgãos e entidades do Município de Ibiraçu.

' x : (., “nr: alg-.- .l'j') '.lfw. »!ó'ó — ("fla—nunc) — Ibiraçu -- fãs,). .Sanlo -— (7437): .? .Ç'. 4570—000 — Ill—rl,“ (J.? 7) 3.25 7» 05,1 6
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Prefeitura Municipal de lbiragg

Estado do Espírito Santo
ª'ei rumº

Art. 60 - Considerar—se—á abuso do poder econômico a
elevação de preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar
arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados ao
enfrentamento do COVID—19, na forma do inciso III do art. 36 da Lei
Federal nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, e do inciso II, do art. 2º
do Decreto Federal nº 52.025, de 20 de maio de 1963, sujeitando-se às
penalidades previstas em ambos os normativos.

Art. 7º - As pessoas Fisicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao
cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o seu
descumprimento acarretará responsabilização, nos termos previstos emlei. '

Art. 8º — Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação e vigorará enquanto perdurar o estado de emergência causado
pelo Coronavírus.

Registre—se, publique—se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 17 de março de
2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 17 de
março de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

.'.1X" (" 'A')J'I(1(.H j,) "ESM. 486 — (wa/zzrzn - [Ypiranga —- .ÍÉÍS/J. 59:11:10 - (7.1.7.7,- 39, 6712—000 — 724: (.? 7) 325 7—()5 ! ó"



Prefeitura Municipal de Ibiraçu &xlEstado do Espírito Santo,

CERTIDÃO

KELI FIOROTTI Portaria nº 20.307/2020, com
obrigações, deveres e atribuições previstos em Lei
Municipal, redigiu e firmou as seguintes informações
contidas nesta Certidão.

CERTIFICO para os devidos fins de direito e, principalmente,
para fazer efeito ao processo administrativo nº. 1849/2020 que esta subscritora,
na qualidade de servidora pública na função de SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, por motivos alheios a sua vontade, por várias e incessantes vezes,
tentou contatos telefônicos e enviou vários e-mails para a captura de orçamentos
conforme cópias em anexo a fim de formar o preço médio de mercado, desde a
época do recebimento dos autos neste setor.

CERTIFICO FINALMENTE, repita-se, a grande dificuldade deste
setor em colher orçamentos real para aferir o preço médio da licitação
principalmente a recusa das empresas em prestarem orçamentos, eis que
deverão dispor de tempo e serviço para esta finalidade, sendo estes, os motivos
que levaram a justificar “por motivos alheios a sua vontade”. E, ante a
necessidade desta contratação para atender a Secretaria Municipal de Saúde,
onde o objeto solicitado é AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, dessa forma, só
obtive 02 (dois) orçamentos de alguns itens e somente 01 (um) orçamento de
outros itens, conforme segue em anexo juntamente com e—mails de empresas
comprovando que não estarão trabalhando com o que foi solicitado.

E, por ser a expressão da verdade, firme o presente.

Ibiraçu—ES, 06 de maio de 2020.

W
701? Tiomttí

Suôsecretam %umapaffíª Sauzíe Kell Fiorotti
Sub. Socnttdl 8.06.

ibWES - um uma

Av, Conde 197%, 486 - Centro « Ibiraçu - Esp. Santo - Cep: 29670—000 — Tel: (27) 3257-0501
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ORÇAMENTO MATERIAL Bu
COMBATE COVID19 (OTAMIDATO E
OXIMETRO INFANTIL)

VOCê & « : v
Para: almoxarifado©ibiracu.es.gov.br .. .

A

QUI. 13:52

Assunto: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVID19
(OTAMIDATO E OXIMETRO INFANTIL)

De Você
Para: almoxarifado©ibiracu.es.gov.br

Cco: adm©uniquemedicamentos.com.br,
distribuidoraceleste©hotmail.com,
maxmedicales©hotmai|.com,
drogariaadriana©gmail.com,
financeiro©mediclar.com.br, mdfarmamg©gmail.com,
tsfarma.licita©gmail.com, admhospitalares©gmail.com,
|;a:hn-nnl—nn Aba-..:!»- .:.J..u-ral..n;.u—-:l ,...-«-

Visualizar anexo

Boa tarde!

Solicito em caráter de urgência orçamento para atender a
Pandemia que estamos enfrentando do COVID19.
Lembrando que para validade do orçamento é necessário que
este contenha carimbo, assinatura, dados cadastrais, tais como:
endereço, CNPJ, telefone, etc. e data de validade do mesmo.

Gentileza acusar o recebimento do email.

Fundo Municipal de Saúde

Keli Fiorotti

Subsecretária de Saúde

Tel: (27) 3257-0538

(27) 9 9616—9811

1 anexo

05/05/2020 09:23



Locamali II

lof2

Ke: ORÇAMENTO MAIEKIAL UUMBAlb UU V...

E—Mail

& Criar e.mail

Caixa de entrada (6)

Rascunhos (1)

Enviados

Spam

Lixeira

Drafts

E-maiIs enviados

Lixeira

Rascunhos

Sent

Spam

Trash

É . .8%usado

ntIpSZU weomau-seguwxmuuuwu auu.ca.5uv.uu u.: L_LaaA 'Lua“.

G- I m' (l) I MaiSv
Mensagem 9 de

Re: ORÇAMENTO MATERIAL &
COMBATE COVID19 (OTAMIDATO E

QXIMETRO INFANTIL)

G GiseIIeSoares É,“ vg
Qui. 15:00

Para: "

Boa tarde!!

No momento não temos o item solicitado em
estoque para cotação.

Att;

Giselle Soares -

(31) 98859-0152

Em qui., 30 de abr. de 2020 às 13:53,
<aImoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Solicito em caráter de urgência orçamento para atender a
Pandemia que estamos enfrentando do COVID19.
Lembrando que para validade do orçamento é necessário que
este contenha carimbo, assinatura, dados cadastrais, tais
como: endereço, CNPJ, telefone, etc. e data de validade do
mesmo.

!

, Gentileza acusar o recebimento do email.

Fundo Municipal de Saúde

Keli Fiorotti

Subsecretária de Saúde ,

04/05/2020 0824
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** m º I Mªªs ' <>
RE: ORÇAMENTO MATERIAL e.
COMBATE COVID19 (OTAMIDATO E
OXIMETRO INFANTIL)

Vendas Distrimix <— v%V
Para: '

Boa tarde, não estamos cotando “esses itens.

att
Rafaela

Setor de Vendas
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Contatos : (33) 3322—6850
WHATSAPP: (33) 9 8895—6051
RESPONDER SEMPRE NO EMAIL ABAIXO

Email: vendas©distrimixmg.com.br

De: MD FARMA <mdfarmamg©gmaiLcom>
Enviado: quinta-feira, 30 de abril de 2020 14:13
Para: vendasldistrimixmg©outlook.com
<vendasldistrimixmg©outlook.com>
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVID19 (OTAMIDATO

E OXÍMETRO iNFANTiL)

04/05/2020. 0814



Locamail :: Solicitação de Orçamento (COVID 19) https://webmail-seguro.com.br/ibiracu.es.gov.br/v2/?_task=maíl&_safe=0&ãuid=86l&*mbox...

Assunto: Solicitação de Orçamento (COVID 19) De <almoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br> Para: <compras©asthamed.com.br> Data 27/04/2020 13:22

. MODELO ORÃAMENTO MATERIAL E EPI.d0c (N115 KB) O MODELO ORAAMENTO MEDICAMENTO.doc (N108 KB)

Boa tarde! Solicito em caráter de urgência orçamento para atender a Pandemia que estamos enfrentando do COVID19. Lembrando que para validade do orçamento é necessário que este contenha carimbo, assinatura, dados cadastrais, tais como: endereço, CNPJ, telefone, etc. e
data de validade do mesmo. Fundo Municipal de Saúde Keli Fiorolti Subsecretária de Saúde Tel: (27) 3257-0538

(27) 9 9616—9811

! ofl 05/05/2020 16:03



Locamail :: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVlDl 9 https://webmail—seguro.com.br/ibiracu.es.gov.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=870&—mbox...

Assunto: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVIDl9 De <almoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br> Para: Almoxarifado Saude <aImoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br>

<adm©uniquemedicamentos.com.br>, <distribuidoraceleste©hotmail.com>, <drogariaadriana©gmail.com>, <financeiro©mediclar.com.br>, <mdfarmamg©gmail.com>, <tsfarma.Iicita©gmai|.com>, <admhospitalares©gmail.com>, <licitacaohs.distribuidora©hotmail.com>, <robson©hospfarma.com>, <r.nasciment02120©gmai|.com> 21 mais...

Data 28/04/2020 14:43Cco:

. MODELO ORÃAMENTO MATERIAL E EPLdoc (N115 KB) o orçamento medicamento covid19.doc (N92 KB)

Boa tarde! Solicito em caráter de urgência orçamento para atender a Pandemia que estamos enfrentando do COVID19. Lembrando que para validade do orçamento é necessário que este contenha carimbo, assinatura, dados cadastrais, tais como: endereço, CNPJ, telefone, etc. e

data de validade do mesmo. Gentileza acusar o recebimento do email. Fundo Municipal de Saúde Keli Fiorotti Subsecretária de Saúde Tel: (27) 3257—0538

(27) 9 9616—981 1

%%
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Locamail :: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVlDl9 https://webmail—seguro.com.br/íbiracu.es.gov.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=871&_mbox...

l

Assunto: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVID19 De <aImoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br> Para: <schiffler©hotmai|.com> Data 28/04/2020 14:50

. MODELO ORÃAMENTO MATERIAL E EPI.doc (N115 KB) . orçamento medicamento covid19.doc (N92 KB)

Boa tarde! Solicito em caráter de urgência orçamento para atender a Pandemia que estamos enfrentando do COVIDl9. Lembrando que para validade do orçamento é necessário que este contenha carimbo, assinatura, dados cadastrais, tais como: endereço, CNPJ, telefone, etc. e data de validade do mesmo. Gentileza acusar o recebimento do email. Fundo Municipal de Saúde Keli Fiorotti Subsecretária de Saúde
Tel: (27) 3257-0538

(27) 9 9616—9811

ªº
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Locamaíl :: Fwd: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVlDl9 https://webmail-seguro.com.br/ibiracu.es.gov.br/v2/?_task=mai1&_safe=0&—uid=877&_m box...

Assuntº: Fwd: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVIDIQ

De <almoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br> Para: <hospitalar©n1farma.com.br> Data 29/04/2020 08:20

. MODELO ORÃAMENTO MATERIAL E EPI.doc (N115 KB) o orçamento medicamento covid19.doc (N92 KB)

Bom dia! Solicito em caráter de urgência orçamento para atender a Pandemia que estamos enfrentando do COVID19. Lembrando que para validade do orçamento é necessário que este contenha carimbo, assinatura, dados cadastrais, tais como: endereço, CNPJ, telefone, etc. e
data de validade do mesmo. Gentileza acusar o recebimento do email. Fundo Municipal de Saúde Keli Fiorotti Subsecretária de Saúde Tel: (27) 3257—0538

(27) 9 9616—9811
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Locamail :: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVlDl9 https://webmail-seguro.com.br/ibiracu.es.gov.br/v2/?_task=maíl..

Assunto: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVID19
95

SªlDe <aImoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br>
Para: <whchaves©hotmaiLcom>
Data 29/04/2020 09:48

. MODELO ORÃAMENTO MATERIAL E EPI.doc (w115 KB)

. orçamento medicamento covid19.doc (N92 KB)

Bom dia!

Solicito em caráter de urgência orçamento para atender a Pandemia que estamos enfrentando do
COVID19.

Lembrando que para validade do orçamento é necessário que este contenha carimbo, assinatura, dados
cadastrais, tais como: endereço, CNPJ, telefone, etc. e data de validade do mesmo.

Gentileza acusar o recebimento do email.

Fundo Municipal de Saúde

Keli Fiorotti

Subsecretária de Saúde

Tel: (27) 3257-0538

(27) 9 9616-9811

&?1 of] 05/05/2020 16:27



Locamail :: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVID19 (OTAMlDATO E OXÍMETR... https://webmail—seguro.com.br/ibiracu.es.gov.br/v2/?_task=maíl&_safe=0&*uid=884&_mbox...

Assuntº: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVID19 (OTAMIDATO E OXÍMETRO INFANTIL) De <almoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br> Para: <almoxarifado©ibiracu.es.gov.br>

<adm©uniquemedicamentos.com.br>, <distribuidoraceleste©hotmail.com>, <maxmedicales©hotmail.com>, <drogariaadriana©gmail.com>, <flnanceiro©mediclar.com.br>, <mdfarmamg©gmail.com>, <tsfarma.licita©gmail.com>, <admhospitalares©gmail.com>, <licitacaohs.dlstribuidora©hotmal|.com>, <robson©hospfarma.com> 16 mais...

Data 30/04/2020 13:52Cco :

o Orçamento etomidato.docx (NZO KB)

Boa tarde! Solicito em caráter de urgência orçamento para atender a Pandemia que estamos enfrentando do COVID19. Lembrando que para validade do orçamento é necessário que este contenha carimbo, assinatura, dados cadastrais, tais como: endereço, CNPJ, telefone, etc. e
data de validade do mesmo. Gentileza acusar o recebimento do email. Fundo Municipal de Saúde Keli Fiorotti Subsecretária de Saúde Tel: (27) 3257—0538

(27) 9 9616—9811
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Disk Med Pádua — Distribuidora de Medicamentos Ltda
Rodovia Pirapetinga a Pádua, km 1 — Bairro Santa Luzia — Cep: 28.470—000 - Santo Antônio de Pádua - RJ

CNPJ: 04.216.957/000l—20 - lnsç Est.: 77171460
Telefax: (22) 3854 9004 / E-maii: aIine©diskmedpadua.com.br

www.diskmedpadua.com.br - Visite nosso site e conheça nossa empresa.

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

.au/c: COMPRAS
COTAÇÃO

,m Quant Unid Descrição Marca Valor Unit. Valor Total
1 AmpoIa zoo FENTANIL 50IVIG/10ML NÃO COTAMOS _ R$ . R$ -
2 Frasco 700 5000 GLICOZADO 0,5% 250ML NÃO COTAMOS R$ — R$ —
3 Frasco 800 SORO GLICOZADO 0,5% SOOML sanobioi R$ 3,770 R$ 3.016,000
4 Ampola 700 CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMP 10ML NÃO COTAMOS R$ - R$ —
5 Ampoia 200 DOBUTAMINA SOOML NÃO COTAMOS R$ — R$ —
5 Ampoia 400 MIDAZOLAN INJETÁVEL 15 mg/10mI NÃO COTAMOS R$ , — R$ -
7 Ampoia 400 NORAADRENALINA ZMG/ML 4 ML NÃO COTAMOS R$ - R$ -
& CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% iNJ. 5/ VASO, NÃO COTAMOSAmpoIa 500 AN ESTÉSICO, FRASCO COM ZOML R$ — R$ —
9 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20ML/2% + EPINEFRINA CRISTALIAAmpoia 300 0 OSMG Cf VASO ONSTRITOR R$ 8.820 R$ _ 2.646,000
10 SUL'FATO DE MAGNÉSIO 10%—100MG XMLCX . ' . SANT???" ' _ —Ampoia . 300 C/ZGO AP , ' - . ' . . : , . VRS ' — 0,600 R$ 180,000
11 Frasco 1000 ÁGUA DESTILADA snow. . EUROFARMA R$ 4,360 R$ 4360000
12 Ampoia 200 NORAADRENALINA ZMG/ML 4 ML NÃO COTAMOS R$ — R$ ,-
13 Ampola 200 ÓETAMINA 100MG/2ML CRISTALIA R$ 16,800 R$ 3.360,000
14 Ampoia 150 PROPOFOL 200MG/20MI. CLARIS R$ 15,000 R$ 2.250,000
15 Comp. 510 HIDROXICLOROQUINA 4OOMG NÃO COTAMOS R$ -. R$ -

, - : Ampola 300 AZITROMICINA iNIETÁVEL SOOMG NÃO COTAMOS R$ — R$ —
,7 Ampoia 200 ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML MYLAN R$ 24,000 R$ 4.800,000
13 Ampola 100 ETOMIDATO CRISTALIA R$ 22,500 R$ 2.250,000
19 UNID 1 OXIMETRO DE DEDO NÃO COTAMOS R$ - R$ -TOTAL R$ 22.862,000

COND! 655 P ENTREGA: NÃO CONSTAR DÉBITOS NA EMPRESA

Validade da Proposta: 15 dias
Prazo de Entrega: 5 dias úteis
Faturamento Mínimo: R$ 250,00

OBS: A SUA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS ÉA GARANTIA DE SEU CRÉDITO

FAVOR OBSERVAR A UANTIDADE DAS EMBALAGENS POIS NÃO PODEMOS FRACIONAR AS MESMAS.

Cªjª P “ªªª (_,3074/20 14 54 61
º-sk yaaffwº/TOW “” 754 215 P957fggfài0ãn

DISK “ÍEÉDCÉEKTOS LTGA , w—
MQÍZW? seua sin xm '
Bairrº Santa I_uzia Gee 20470 600

LSBRIO Antiga“! de W ' R$"!



vga—ªrmam mummamn .DTÉIÍIBIRAÇU
Secrfytarãa- M—Uhicípakdéfiaúde

cum:314,635.9zt4faaº;1_»4a»

Ao

Fundo Miu—nicipal? de Saúde“

Rua Martímpescador, nº 1:15, Bairrº-(391305—

:à'raçwfs.

Prezadºs senfwºres,

Segue? orçamento para aqui—“siçãb deMateríaI Médica amªram; e Equipamentº. de Protehçãv
mta-mim? — 591, para atender àsrnecessidadeâ $$$:me _M- T atªrdeªsfaúde; a, Pr ntâªAféndim'enfa
Munic—fina)" & dêm-ai??» Unidade:? de Atendimento—Básica a saúde, .,.canfõrmeA-as :especbficações Sªami—“amas,.
abaixo msªsamos a_formufar :; seguinte propºsito: '

ºlhem ., Apresefitaçãº . = » Quan—:: Valºr.:

Husa-aj 11000: 3,47 3.426,9Q

arm—,a; seu asa; .zsªnzºº'

gªmas—Á ' mm 5,30 amam-

CTiADQ

ClÁªKlí-H)

' »Éffª'tN'iªÉFRªm—A Xavi—LM,A Mg-. à — _ .º» . »
$ “% “ª“Sª'“fisaicxç—n i-ªRÁSCÓCiTz—ãví— Anªnd—a.

c VAS-:(). A'Ntamfêskcca, F'RASCÍÓ COM _ Ampola'

» RENT-ElªliINA—035%“?C;? VAS-C,)- “ . ªmpºlaçãstrerR _ . __ -
su:..wAm DEMAGNÉÉÍG rim—'n . mr.—smc Mwm
melga Iai-.;wrtLADag; fºrçª:—L

u...-:x * m,.ADA sim-ii..

Rua Martins Pescador, riº-gs,— Bain-ªb Erwin; — Cêntro'i— P;.29626—060“albijpaçuw/ES
Vigiagua-(27)999616631“- mês;—esas



PREFEITURA M*u-a1cmAL-aé"at.—Raça à);Secretaria—_ Municipal de” Saude '
CNPJ; ln.»635*._9ªãvªºeaf£s_4*0* “* * &

7 .28. _ A _
39 xraN<1>xapgmífMsªra—1aa

:! — Nas preços“ indicados na »gpfamíha dªe praças uai—ma; __es.tãa incluídas todos“ bºsc'ums, frase; benépªcias,
encargo-s,» tributos & d'enwís contribuições.-pegringa(“es-.

2 -— Deciafamoa canhemr a (egi5íaçãu_de __regénãa desta Hamas.-aque as materiais serão __famecidas; ae.
afeto—rida cam—as cºndiçãss, estabefecidas em Edital;.

3- Qaafaram 95 também que nenhum direito a indenizaçãº ou a» reembatsa de quarsquer despesas será
devida, casa *a massa proposta não seja» aceita pela Prefettura Mun/apaz! sªfa quaifor 1a mot-im.

__...4».— Opramdemfidade destapropasmédex _ 10 (: __ DEZ _ 3'_d3ªas.çartfidos.,

5 — Denaramas !)er— ciência de que a eontmfaçõo dar—se+á- mediante a assinatura do lns'tkuhóento»
Cºntratual nas termos do art 62 5549, da Lei; nºâõõõfga

6 - Declaramas. que entregaremºs :) objetº Harada mataram .esflpaiadatàm gaita].

? Declaramºs que prºvidenciaremos & substituiçâo- da(s) (tensa) rejáííadofsfno tudo ea em partepela
Fundo Municipal de muda na hipótesç de não conformdads cºm as espempcações tecnicas exrgfaªas no
edital, ou quando se— verificar mias deferros ºu mcorreçoes resultantes da fabricaçao, na prazo de» até 48
(quarenta e. aim) horas contados a parar da notificadao onda! feita pela gastar/mca? da cºntrataçao,
sem que!.auer msm para .o Fundo Mumcrpal da saúde.

arenciósamenre,

_ _ _ ao (aspartame-(pela amares?»
Name—da' Empresa eª carimbº

Rua Mªrtins Pescador nº 26; Ba rm Encma Centro CEP 29676-600 Ibiraçu ES»
Teiéfone (27) 999616—9811/BZSY—0538



TS FARMA DISTRIBUIDORA EI-RELI — EPP
ALAMEDA ENGENHEIRO GENTIL PORN, 1694/SALA 204 - SÃO PEDRO - JUIZ DE FORA! MG — CEP: 36036—425 - Fone: (3332244389

Email: tsfatma.licita©gmail.com - CNPJ.: 21.189.554.0001—59 — Inscrição Estadual.: 002.444867.0040

A(o) PREF. MUN. IBIRAÇU — CNPJ: 27.165.208f0001—17 — COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÓES
AV. CONDE D'EU, 486 - CENTRO - IBIRACU/ES - CEP: 29670-000 — Fone: (27)3257-0500

91%

n

ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA LICITAÇÃO. NÃO É VÁLIDO COMO ORÇAMENTO PARA COMPRA DIRETA. &

TIPO: ESTIMATIVA DE PREÇOS

MODALIDADE: ESTIMATIVA DE PREÇOS Nº —

IT Qtde UN Descrição Apresentação Comercial Fabricante Unitário Total
1 200 AMP FENTANILA 0,06MGIML INJETAVEL AMP CX 0150 GENERICO HIPOLABOR 2,695 539.08

2 ML

2 200 AMP FENTANILA SGMCG/ML INJETAVEL AMP cx 0/50 GENERICO HIPOLABOR 7,581 1.516,16
10 ML

NAO COTAMOS o ITEM 3

NÃO COTAMOS o ITEM «

NÃO COTAMOS o ITEM 5

NÃO COTAMOS () ITEM 6

NAO COTAMOS o ITEM 7

*** NÃO COTAMOS o ITEM &
NÃO COTAMOS o ITEM 9

NÃO COTAMOS o ITEM 10

11 700 AMP CLORETO DE somo 9% INJETAVEL cx sz00 o MESMO SAMTEC 0.421 294.77
AMP 10 ML

NÃO COTAMOS o ITEM 12

NÃO COTAMOS () ITEM 13

14 400 AMP MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETAVEI. AMP cx cuco GENÉRICO HIPOLABOR 10,473 4.191.313
10 ML

NÃO COTAMOS () ITEM 15

NÃO COTAMOS o ITEM 16

17 500 FR LIDOCAINA 2% SNASO FR zo ML cx 6/25 GENÉRICO HYPOFARMA 3,959 1.979,45
15 300 FR LIDOCAINA 2% CNASO FR 20 ML cx c125 HYPOCAINA HYPOFARMA 3,463 1.040,49
19 300 FR LIDOCAINA 2% CNASO FR 20 ML cx (3/25 HYPOCAINA HYPOFARMA 3,458 1.040,49

NÃO COTAMos o ITEM 20

21 1.500 AMP AGUA PARA DILUENTE ESTERIL cx (31200 o MESMO SAMTEC 0,337 505.35
INJETAVEL AMP 10 ML

NÃO COTAMOS o ITEM 22

NÃO COTAMOS () ITEM 23

NÃO COTAMOS () ITEM 24

NÃO COTAMOS o ITEM 25

NÃO COTAMOS o ITEM 26

27 510 CPR HIDROXICLOROQUINA 400 MG CPR cx 0/30 GENÉRICO EMS 2,561 1.305,91
NÃO COTAMOS o ITEM 28

29 200 AMP ENOXAPARINA 40 MG INJETAVEL AMP cx cmo CUTENOX BIOCHIMICO 27,423 5.484,62
0.4ML C/SER

Vlr global: R$ 17.897,65 « (DEZESSETE MIL, oxrocsmos E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E 0110 CENTAVOS )

PAGAMENTO: 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO PARA ENTREGA: 15 DIAS .
NOVOS E-MAILS

FINANCEIRO: TSFARMAFINANCEIRO©GMAIL.COM
LICITAÇOES » CONTRATOS: TSFARMALICITAQGMAILCOM
E-MAIL GERAL DA EMPRESA”. TSFARMADISTRIBUIDORAQGMAILCOM

JUIZ DE FORA. 24fo4/zuzu 12.413,06
PÁGINA: 1 0512



TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
ALAMEDA ENGENHEIRO GENTIL FORN, 1.694! SALA 204 — SÃO PEDRO - JUIZ DE FORA! MG ' CEP: 36036—425 — Fone: (32)3224—1389

Email: tsfarmaJicita©gmaiLcom "' CN PJ.: 21.189.554.0001—59 " Inscrição Estadual.: 002.444867.0040

IT Qtde UN Descrição Apresentação Comercial Fabricante Unitário Total
CONFORME O ART. 10 DA RDC Nº 80/2006, INFORMAMOS QUE POR DETERMINAÇÃO DA ANVISA, OS MEDICAMENTOS NÃO
PODERAO SER FRACIONADOS.

&

sz mz FORA, mtu/2020 1 241396
PAGINA: 2 DE: 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 14.635.944/0001—40

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Fundo Municipal de Saúde
Rua Manel Pescador, nº 05, Bairro Cohab

Ibiraçu-ES.

Prezados senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do presente Termo de
Referência, processo administrativo n.º , cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para aquisição de Manômetro e Fluxômetro, para atender às necessidades da Unidade de Pronto
Atendimento Municipal/ES, 24 horas, situada a Rua martins Pescador, nº 26, Bairro Ericinal,
Ibiraçu/ES, CEP: 29670000, conforme as especificações constantes do ANEXO !, do Termo de
Referência e, após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a
formular a seguinte proposta:

ANEXO “

ITEM DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor unit. Valor total
01 ; Etomidato10mlx 20mg. AMP- 100 14,95 1495,00
02 Oximetro Portátil de dedo infantil Unid. 01 n/c

Oxigênio medicinal em cilindro com capacidade 10 mª— (com fornecimento dos cilindros em
regime de comodato)

1 — Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, frete,
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

2 - Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que os materiais serão
fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, que
conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

3 - Declaramos, também, que nenhum direito à indenização ou a reembolso de quaisquer
despesas será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pelo Consórcio Público da Região
Polinorte —- CIM POL/NORTE, seja qual for o motivo.

4 — O prazo de validade desta proposta é de__10 ( dez ) dias corridos,

5 —- Declaramos ter ciência de que a contratação dar—se-á mediante a assinatura do Instrumento
Contratual, nos termos do art. 62, 549, da Lei nº 8.666/93.

Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina - Centro — CEP: 29670-000 — ibiraçu — ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

Secretaria Municipalde Saúde
CNPJ: 14.635.944/0001—40

6 — Úêdmminbs que entregaremos o objeto licitado no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
contados do recebimento da respectiva Ordem de Serviço.

7 wDecioramos que providenciaremos a substituição do(s) itens(s) rejeitado(s) no todo ou em
parte pelo Fundo Municipal de Saúde , na hipótese de não conformidade com as especificações
técnicas exigidas no Anexo I do Termo de Referência, ou quando se verificar vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da fabricação, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados a
partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para o
Fundo Municipal de Saúde.

08 — Declaramos expressamente que concordamos com todas as cláusulas e condições
estabelecidas no Termo de Referência, processo administrativo n.º -/2020.

09 — Informamos, desde já, que o pagamento deverá ser creditado a Conta Corrente nº
, Agência nº , Banco

Atenciosamente.

.../'I”) _ “ww—...?; XV,—_“,
__“ ”WMM,” '? g &. ..... -, ..
J,!" '( ww“ HÓSP Ltm

mim ªº" %.,“ omissa
:; 11513 * 37) 32294”

Nome e assinatura do responsável pela empresa
Nome da empresa e carimbo

Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina - Centro — CEP: 29670-000 - Ibiraçu — ES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

Secretaría Municipalde Saúde
CNPJ: 14.635.944/0001—40

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Fundo Municipal de Saúde

Rua Martim Pescador, nº 05, Bairro Cohab
Ibiraçu—ES.

Prezados senhores,

39%

Segue orçamento para aquisição de Material Médico Hospitalar e Equipamento de Protenção
Intensiva - EPI, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 0 Pronto Atendimento
Municipal e demais Unidades de Atendimento Básico 0 Saúde, conforme as especificações constantes
abaixo passamos a formular a seguinte proposta:

Item Apresentação Marca Unid. Quant. Valor Valor Total
Unit.

01 F ENT ANIL 0,05MG/2ML hipolabor Ampola 200 1,835
02 FENTANIL SOMG/IOML hipolabor AmpoIa 200 6,60
03 AMTNOFILINA 24MG farmace Ampola 200 1,15
04 SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML equipIex Frasco 1.000 2,65
05 SORO FISIOLOGICO 0,9% ZSOML cquiplex Frasco 1.000 2,90
06 SORO F ISIOLOGICO 0,9% SOOML equiplex Frasco 1.500 3,80
07 SORO RINGERSIMPLES SOOML farmace Frasco 700 4,50
08 SORO GLICOZADO 05% ZSOML farmace Frasco 700 3,20
09 SORO GLICOZADO 0,5% 500ML equiplex Frasco 800 4,10
10 SORO LACTADO SOOML farmace Frasco 500 4,50
11 CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMP IOML AmpoIa 700 n/c
12 DOBUTAMINA 500ML hypofarma Ampola 200 10,75
13 MIDAZOLAN INJETAVEL 15 mgi3m1 hipolabor Ampola 400 2,90
14 MIDAZOLAN INJETÁVEL 15 mg/IOml Ampola 400 n/c
15 EPINEFRINA IML/ML Ampola 400 n/c
15 NORAADRENALINA ZMG/ML 4 ML hiplabor Ampola 400 6,00

LID AÍNA 2% N. S/
17 gíªãfãâêísgªêco, IPOISASCO COM ZOML Amººlª 5 ºº n/ºº ' . / h farma
ls Sâíâfâãâãâêíãàââáãâ gªsosa mp,,

CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20ML/2% +
19 EPINEFRINA 0,05MG C/ VASO Ampola 300 n/c

ONSTRITOR ,
20 ISAIÉLFATO DE MAGNESIO 10% — IOOMG X samtec Ampola 300 0,48
21 ÁGUA DESTILADA IOML sarmec Ampola 1500 0,26
22 ÁGUA DESTILADA 500ML equiplex Frasco 1000 3,30
23 ATROPI'NA 0,5MG/1 ML hypofarma AmpoIa 200 0,74
24 CETAMTNA IOOMG/ZML Ampola 200 n/c
25 PROPOF OL 200MG/20ML midfarma Ampola 150 9,00
25 SOLUÇÃO DE MANITOL 20%/250ML fresenius Frasco 150 4,90

Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina - Centro —- CEP: 29670—000 - Ibiraçu —— ES
Telefone (27) 999616-9811/3257-0538



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU à?)
Secretaria Municipalde Saúde &

CNPJ: 14.635.944/0001—40

nªªr HFBÉOXICLOROQUINA 400MG Comp. 510
23 AZITROMICINA INJETÁVEL SOOMG Ampola 300
29 ENOXAPARINA SÓDICA 4OMG/O,4ML mylan Ampola 200 16,50

1 - Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, frete, benefícios,
encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

2 - Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que os materiais serão fornecidos de
acordo com as condições estabelecidas em Edital.

3 — Dec/aromas, também, que nenhum direito à indenização ou o reembolso de quaisquer despesas será
devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela Prefeitura Municipal, seja qualfor o motivo.

4 — O prazo de validade desta proposta é de_10 dias ou enquanto durar os estoques.

5 — Declaramos ter ciência de que a contratação dar—se—á mediante a assinatura do Instrumento
Contratual, nos termos do art. 62, 949, da Lei nº 8.666/93.

6 — Declaramos que entregaremos o objeto licitado no prazo estipulado em edital.

7 - Declaramos que providenciaremos a substituição do(s) itens(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pelo
Fundo Municipal de Saúde , na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas no
edital, ou quando se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas, contadas a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação,
sem qualquer custo para o Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente, &? .»;xgx
Vimos através da presente informar que:
Não obstante estarmos realiza-ndo apresente cotação,
ressaltamos que alguns pedidos teiatens constantes no
mesmo, poderão não ser entregues—ou entregues de forma
parcial.
Como sabido, é fato público e notórioque estamos
atravessando uma crise mundial, em virtude do
CORONAVÍRUS (covm 19) _.e por conseguinte os
fornecedores não estão conseguindo entregar as
mercadorias de forma regular, o que ocasiona um
desabastecimento de forma geral.
Diante do exposto, e a fim de possamos atender o maior
número de órgãos e entidades na áreada saúde, nossos
parceiros, informamos que alguns itens embora sejam
cotados poderão não ser entregues ou poderão ser
entregues de forma parcial. Certo de sua compreensão, nos
colocamos a inteira disposição para auxiliar da melhor
forma possível!

Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina — Centro -— CEP: 29670—000 - Ibiraçu — ES
Telefone (27) 999616—9811/3257—0538



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

Secretaria Municipalde Saúde &CNPJ: 14.635.944/0001-40

DEVIDO A EXIGENCIA DE PAGAMENTO, ANTECIPADO DE
PRATICAMENTE TODOS OS NOSSOSFORNECEDORES
PRECISAMOS RECEBER IMEDIATAMENTE PARA PODE
GARANTIR A ENTREGA.
NÃO ADIANTAMOS MERCADORIA, E NEM PODEMOS SEPARA
SEM ORDEM DE FORNECIMENTO.
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24/04/2020

Nome e assinatura do responsável pela empresa
Nome da empresa e carimbo

Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina - Centro— CEP: 29670-000 — Ibiraçu — ES
Telefone (27) 999616-9811/3257-0538
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES 11/05/2020 09:20:06

Pesquisa de Preços Nº 000018/2020 - 11/05/2020 - Processo Nº 001849/2020

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00001 00040345 wgªâãrâªâàl 4 m' AM 300,00 6,000 1.800,00
00002 00040349 gil—âmªNfóomg/zm AM 200,00 16,800 3.360,00
00003 00040350 5583823001 9 nºm] AM 150,00 12,020 1.003,00
00004 00037274 HIDROXICLOROQUINA 400 MG CO 400,00 2,560 1.024,00
00005 00040352 ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML AM 200,00 22,640 4.528,00

00006 00040353 OTAMIDATO 100ML X 20MG AM 50,00 18,730 936,50
13.451,50



Prefeitura Municipal de Ibiraçu Fundo de Saúde de Ibiraçu

LEGENDA

Iº Lugar 2“ Lugar 3ª Lugar 4” Lugar 5“ Lugar

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000018I2020 - 1 1/05/2020 - Processo Nº 001849/2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

Item Lote Código Especiãcação

Unidade

Quantidade

CôMERuu DE

PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES

TS FARMA

DISTRIBUIDORA

EIRELI

COMERCIO DE PROD.

HOSPITALARES

LTDA

HOW—WGA—

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

LTDA.

Unitário Total Unitário Total

!: T

Unitário Total

Unitário

Total

00001 00002 00003 00004 00005 00006

00040345 00040349 00040350 00037274 00040352 00040353

Valor Total VEN

Desclassificação/InabiIitação/Desistência

TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI Item 00001 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI "em 00002 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI Item 00003 para serjulgado

NORAADRENAL CETAMINA- ceta PROPOFOL- propofol 200mg/20mI AM HIDROXICLORO ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML AM

OTAMIDATO 100ML X 20MG AM

Valor Total OBTIDO

INA— noraadrenalina 2mg/mI 4 ml AM mina 100mg/2mI AM QUINA 400 MG CO CIDO

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Item 00002 Não haver valor para ser julgado HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Item 00004 Não haver valor para serqugado DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00001 Não haver vanr para ser julgado DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00004 Não haver valor para serjulgado

Não haver valor para serqugado Não haver valor para ser julgado Não haver valor para serjulgado

TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI Item 00006 Não haver valor para ser julgado ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Item 00001 Não haver valor

300,000 200,000 1 50,000 400.000 200,000

50,000

. ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Item 00002 Não haver valor

para ser julgado

. ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Item 00004 Não haver valor

para ser julgado

0,000 0,000 0,00
0,000 0,00 9,000 1.350,00 2,561 1.024,40

27,423 5.484,50 3.300,00

0,000 0,00 14,950 747,50

6.509,00 7.197,50

0,00 6,000 1.800,00

12,070 1.810,50

1 6,500

1.810,50

1.024,40 7.197,50

16,800 15,000 2.250,00 24,000 22,500

4.800,00
1.125,00

11.535,00

3.360,00



(P'rqfeitum Municipaízfe I Eiraçu &
Éstacío do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Processo Nº 00184912020

Requer: Aquisição de Medicamentos para utilização nos atendimentos do Pronto
Atendimento Municipal.

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Dotação Orçamentária que atende a realização de despesa com o presente Objeto.

Nomenclatura * ' “Código ' * _ __ _
Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

- Aquisição de Medicamentos para 0 Pronto
Dotaçao 110001.1030100252.077 Atendimento Municipal
E'ªmentº dº 3390300000 Material de ConsumoDespesa

Fºnte dª 1213000000 Recursos do susRecurso

Os recursos financeiros para o pagamento dessa aquisição será os do PAB do Fundo
Municipal de Saúde.

Em, 07 de maio de 2020.

%%
Luiz Alberto Sanches

Secretário Municipal de Finanças

Portaria nº 17.547 de 04.01.2017

xªhi (Ícmde [) 'Eu. 486 « Centro — Ibiraçu — ES]). 5an » Cep: 29.6?0—000 — '!"le (2333511298
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSADO DE LIçITAçÃO, CONFORME ARTIGO 4 DA LEI 13.979/2020.,»'(_,. », A . 1. ,, ,. n ; . —...? "! . : Ufa ;..."A”! :: ª,» ».. . f'il ", .:à ;“ “_ fax.w. , (,
Fica dispensada a realização de procedimento“ licitatório para Contratação
EMERGENCIAL de empresa para Aquisicão de Medicamento, para atender a
demanda do Município durante o periodo de pandemia do COVID-19, a pedido da

Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS, conforme processo protocolado sob n.º

1849/2020 de 06/05/2020, a ser Firmado com a Empresa
, inscrita no CNPJ nº , com

sede na Rua , representada neste ato pelo Sr.
, inscrito no CPF sob o nº

doravante denominada CONTRATADA, no valor global de R$
( ), com fundamentação no Art. 4, da Lei 13.979/2020.

; º“?

Ibiraçu - ES, xx de XXXXXXXXXXX de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Avenida Conde D”Eu, 486. Centro, Ibiraçu - Espirito Santo
CEP 29670—000 Tel (27) 3257-1788 — www.ibiracu.es.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGo 4 DA LEI13. 979/2020. ( *
Ratifico em todos os seus termos e reconheço a dispensa de procedimento
licitatório para Contratacão EMERGENCIAL de empresa para Aquisicão de

Medicamento para atender a demanda do Município durante o período de
pandemia do COVID—19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS,
conforme processo protocolado sob n.º 1849/2020 de 06/05/2020, a ser firmado
com a Empresa , inscrita no CNPJ nº

com sede na Rua '
representada neste ato pelo Sr. , inscrito no CPF sob o
nº , doravante denominada CONTRATADA, no valor
global de R$ ( ), com fundamentação no Art. 4, da Lei
13.979/2020. 1,.! .ª, ,ª,,,f (,, , .

«“' t.“!

Ibiraçu - ES, xx de XXXXXXXXXXX de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

Avenida Conde D” Eu, 486 Centro, Ibiraçu- Espirito Santo
CEP 29670- 000 Tel (27) 3257—1788— www. ibiracu. es. gov. br



'Bluncº

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

MINUTA DE CONTRATO EMERGENCIAL Nº 000/2020

Processo Nº' 1849/2020 de 06/05/2020.
Dispensada De Licitação, Conforme Artigo 4 da Lei 13. 979/2020 de 06 de
fevereiro de 2020. , ,,,, ___ ,?“- fi?" .=?

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU E A
EMPRESA ..................................................

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida Conde D'Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu — ES, inscrito no CNPJ sob o nº
27.165.208/0001—17, neste ato representado pelo Prefeito Exmo. Sr. EDUARDO
MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, solteiro, Administrador, inscrito no CPF sob o nº
979.396.177—53, CI nº 951.826-ES, residente na Fazenda da Penha, Zona Rural, s/nº,
Taquaraçu, Ibiraçu/ES, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº
14.635.944/0001-40, com sede na Rua Domício da Silva Martins, 33, Centro —
Ibiraçu/ES, neste ato representado pela Senhora Secretária Municipal de Saúde
ROSICLEA PELISSARI OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº
031.664.557-52, residente na residente na Rua Maria da Penha Moraes Depizzol, nº 65 —
São Cristovão - Ibiraçu/ES, CEP 29.670—000, doravante denominado CONTRATANTE, e
de outro lado a empresa ................................ , pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº ................... , com sede na Rua: .............. , nº ..., Bairro:
............ , ........./ES — CEP: ..., representada neste ato pelo Sr..............., inscrito no
CPF/MF sob o nº .............. , RG nº ........... SSP/ES, doravante denominada
CONTRATADA, com fundamentação legal no Artigo 4 da Lei 13.979/2020 de 06 de
fevereiro de 2020,,.,-que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:,! f?

.=" ., “AM n,.
CLÁUSULA PRIMEIRA " DO OBJETO

1.1 — O objeto do presente é a Contratacão EMERGENCIAL de empresa para Aauisicão de
Medicamento para atender a demanda do Município durante o período de pandemia do
COVID-19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS, conforme processo
protocolado sob n.º 1849/2020 de 06/05/2020, obedecendo rigorosamente às instruções
e anexos.

1.2 — Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações
solicitadas, estes serão devolvidos, aplicando—se as penalidades cabíveis.

Avenida Conde DºªEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 1
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

1.3 - A Contratada será responsável pelo fornecimento dos produtos, objeto deste
instrumento contratual, pelo preço global proposto e aceito pelo Contratante.

1.4 — A Contratada deverá observar rigorosamente as instruções da Secretaria
competente, no que tange as datas de entrega e validade dos produtos.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 — A Dotação Orçamentária para fazer face ao Objeto desta Dispensa de Licitação
correrá a conta do Orçamento vigente, recursos próprios, a saber:

Nomenclatura Código,“ _ “ Descnção '
Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS

Aquisição de Medicamento para O Pronto
Dotaçao 110001.1030100252.077 Atendimento Municipal
Elemento de 3390300000 Material de ConsumoDespesa

Fºnte de 1213000000 Recursos do susRecurso

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR E PAGAMENTO

3.1 — O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento dos produtos descritos na
Cláusula Primeira 0 valor de R$ ( ). O pagamento será de acordo com as
entregas efetuadas, devendo a Contratada emitir as respectivas faturas (Notas Fiscais)
que, devidamente comprovadas e atestadas pelo Órgão Gestor dO Objeto deste
Contrato, deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias após a sua emissão.

3.3 — Para efetivação do pagamento é Obrigatório a apresentação das Certidões
Negativas de Débito de INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias
autenticadas em cartório), que deverão ser anexadas à(s) nota(s) fiscal e entregues ao
Setor de Contabilidade.

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 2
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

3.4 - O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe
forem devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

3.5 — Os preços serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos.

3.6 — Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros,
licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para a prestação dos
respectivos serviços e fornecimento dos materiais.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIÇOES DE ENTREGA DOS PRODUTOS

4.1 - Por resultar em obrigações futuras, a contratação será celebrada com duração
de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do termo de
contrato.

4.2 — O prazo para a entrega do MATERIAL, objeto desta dispensa de licitação, será de
05 (cinco) dias corridos, após o recebimento da autorização de fornecimento/execução
expedida pela Gerência de Administração Geral e Suprimentos.

4.2.1 - As entregas serão efetuadas nas quantidades solicitadas pelas secretarias
mediantes Ordem de Fornecimento expedida pela Gerência de Administração Geral e
Suprimentos.

4.2.3. Os produtos serão recebidos da seguinte forma;

a) - definitivamente, no mesmo dia, após a verificação da conformidade do objeto e
conseqúente aceitação.

4.2.4 - A Ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade requisitante,
indicação expressa dos números do contrato, do processo, identificação da Contratada,
as especificações do objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega.

4.2.5 — A ordem de fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação que
possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive
fac-símile e correio eletrônico.

Avenida Conde D'ºEu, 486, Centro, lbíraçu - Espírito Santo 3
CEP 29670-000 Tel (27) 3257—050] — www.ibíracu.es.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

4.2.6 — Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações, estes
serão devolvidos, aplicando-se as penalidades cabíveis.

4.2.7 — Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do
fornecimento e entrega dos produtos.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇõES DE execuçÃo E GARANTIA

5.1 — A Contratada obriga—se a providenciar o fornecimento dos produtos, sempre em
regime de atendimento à fiscalização do preposto do Contratante, dispondo este de
amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO

6.1. O O CONTRATANTE fiscalizará rigorosamente as condições do objeto do presente
contrato, por meio de servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Desenvolvimento Humano, designado através da Portaria nº 20.477/2020.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 — É vedada a sub-contratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste
Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1 — 0 Prazo de vigência do presente Contrato será celebrado com duração de até
180 (cento e oitenta) dias.

8.2 — O presente ajuste também perecerá por perda de objeto, se esgotado o
quantitativo contratado antes de findo o prazo acima estabelecido.

8.3 — O prazo para assinatura do contrato é de 03 (três) dias, contados a partir da data
da convocação para esse fim.

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1 — A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao
Contratante e/ou a terceiros, decorrentes da execução do fornecimento parcial ou total,
isentando-o de todas as reclamações que surjam subsequentemente, sejam elas

Avenida Conde DººEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 4
CEP 29670—000 Tel (27) 3257-0501 —— www.ibíracu,es.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida
no fornecimento dos respectivos produtos.

9.2. Entregar os produtos de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste
Contrato;

9.3. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente
do contratante;

9.4. Transportar os produtos e disponibilizar mão de obra para entrega dos mesmos;

9.5. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Contratante, atendendo
prontamente a todas as reclamações;

9.6. Custear o frete relativo à devolução dos produtos defeituosos dentro do prazo de
garantia;

9.7. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações
assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993;

9.8. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais,
seguros e quaisquer outras não mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer
tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando o Contratante de
qualquer responsabilidade;

9.9. Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo a discriminação estabelecida no anexo I
deste contrato;

9.10. Os produtos deverão ter qualidade garantida pelo fabricante, e estar em plena
condição de uso;

9.11 — A Contratada cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus
inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis
do Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇõES DA CONTRATANTE

10.1. Designar servidor com competência necessária para promover o recebimento do(s)
produto(s), sob os aspectos quantitativos e qualitativos, assim como prazo de entrega;

10.2 Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto da
contratação, para que a Contratada possa cumprir as obrigações dentro das normas e
condições da aquisição;

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo 5
CEP 29670—000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

10.3 Cumprir com a Contratada todos os compromissos financeiros autorizados e
assumidos em decorrência da contratação;

10.4. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas no Termo de Referência e
neste Contrato;

10.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da
contratação;

10.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do(s) produto(s);

10.7. Notificar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no fornecimento, para que sejam tomadas as medidas corretivas
necessárias;

10.8. Notificar a Contratada, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais
penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa;

10.9 Efetuar os pagamentos à Contratada na forma e nos prazos previstos neste
contrato, após o cumprimento das formalidades legais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 — Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno
direito, independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no
pagamento de qualquer indenização à Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1- A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o
fornecimento do objeto deste contrato, sujeitando—se as penalidades constantes nos
artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, a saber:

12.2 - Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total do contrato.

12.3 — Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e
comprovada, o não cumprimento, por parte da Contratada das obrigações assumidas, ou
a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da
falta, as seguintes penalidades:

Avenida Conde DªºEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 6
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a) — multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do
fornecimento realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar—
se-á a multa prevista na alínea “b”.

b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente
aos itens constante da ordem de Fornecimento, na hipótese de qualquer das
obrigações assumidas.

c) - Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com
o Contratante, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até
02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma
Ordem de Fornecimento ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de
Fornecimento.

d) - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela
Contratada, esta sofrerá suspensão temporária do direito de licitar e impedimento
de contratar com o Contratante pelo prazo de 12 (doze) meses.

12.4 — A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação,
notificação ou protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão
que tiver dado causa à notificação extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

13.1 — Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pela
Lei 8.666/1993 e pela Lei 13.979/2020.

13.2 — O Contrato fica vinculado ao termo de Dispensa de Licitação desta proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

14.1 O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado, dando—
se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo a
despesa por conta do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO FORO

15.1 — Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento Fica eleito o
Foro da Comarca de IBIRAÇU — ES, por mais privilegiado que outros sejam.

Avenida Conde DºªEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 7
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Ibiraçu — ES, de ..... de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

ROSICLEA PELISSARI OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 _

2-
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MUNICIPIO DE IBIRAÇU/ES
Procuradoria G eral

Processo nº. 1849/2020
Requerente: Secretaria Municipal de Saúde.
Assunto: Aquisição de medicamentos para as unidades de saúde deste Município, de
forma emergencial, em decorrência ao novo corona virus (Covd—17).

1 - HISTÓRICO

Através do OFÍCIO/SEMSA/Nº254/2020, vem a Sra. Secretária Municipal de
Saúde, requerer aquisição emergencial de medicamentos para as unidades de
saúde deste Município, em decorrência ao novo corona vírus (Covd—17), conforme
registrado no Of. PMI/SEMSA/Nº. 254/2020 e Termo de Referencia, fls. 03/09.

Justifica o seu pedido como sendo uma aquisição necessária e urgente ante a
pandemia provocado pelo novo “coronavirus” — COVID — 19, necessitando o seu
combate na forma do fornecimento de medicamento adequado para a proteção
aos enfermos e pacientes. Registrou, também, dificuldade de captura de
orçamentos para formar o preço médio de mercado, contudo, tais justificativas,
oportunidade, conveniência e interesse público não passam pelo crivo desta
procuradoria por ser ato inerente ao gestor de cada pasta, embora necessária
para atender ao interesse público e o próprio artigo da Lei 8666 / 1993.

Veio inclusa a descrição detalhada do objeto no Termo de Referencia, fls. 03/09,
Lei 13.979/2020, fls. 11, Decreto Emergencial nº. 5840/2020, fls. 12/14,
certidão registrando a dificuldade de receber orçamentos, fls. 15, emails
solicitando orçamentos a diversas empresas, fls. 16/24, orçamentos recebidos,
fls. 25/34 e planilha de preços fls. 36/37.

Registre—se que os únicos orçamentos identificados às fls. 35/62, totalizam os
seguintes valores: COMÉRCIO DE PROTUDOS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI com R$ 1.810,50. TS FARMA DISTRIBUIDORA
EIRELI, com R$ 6.509,00. HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, com R$ 7.197,50. DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA com R$ 1 1.535,00.

lnfere—se, também, às fls. 38 a dotação orçamentária vinda pela Secretaria
Municipal de Finanças, datada de 07/05/2020, bem como, entendo da mesma
forma, na manifestação, já embutida ha existência do impacto orçamentário—
financeiro e declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU/ES
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adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária, conforme exigência
dos artigos 16 e 17 da LC 101/00 (LRF).

Consta, reprisar, juntado às fls. 12/14 o Decreto Emergencial nº 5840/2020 de
Saúde Pública, declarando emergência municipal devido ao Novo Coronavirus,
por se tratar de uma Epidemia, igualmente ao Decreto Estadual 4593—R/ 2020 e
Lei Federal 13.979/2020.

Ainda não consta autorização do Prefeito e da Representante do Fundo Municipal
de Saúde, fls. 39, em 11/05/2020.

E, por fim, a minuta da contratação emergencial, por dispensa, com base no art.
24, IV da Lei 8666/1993 c/c a Lei 13.979/2020.

Encaminhado a C.P.L., este fez retornar a Procuradoria a fim de verificar a dispensa de
licitação pela urgência em razão ao combate da pandemia provocado pelo Novo
Coronavirus — COVD—19, e o faço com base na Lei 13.979/2020.

A Lei Federal 13.979/2020, no tocante às Licitações, não trouxe nenhuma
alteração legislativa a Lei de Licitações (8.666 /93), mas sim, apresentou novos
instrumentos para o enfrentamento da situação de calamidade pública
decorrente da pandemia do Covid- 19.
E esta, logicamente, demonstrado no pedido inicial ao mencionar a Lei
13.979/2020.

Como a lógica das licitações não se alterou, os procedimentos continuam a ser
utilizados, instrumentalizados, acarretando na formalização e firmamento de
Contratos Administrativos que já estão em vigência durante a decretação de
emergência e declaração de Calamidade Pública.

E neste município, configurado pela emissão do Decreto nº. 5860/2020.
Estes Contratos Administrativos decorrentes da Lei nº 8.666 /1993, podem ser
aditivados para enfrentar a Pandemia do COVID—19, devendo, tão somente ser
observado o disposto no art. 65, % lº, que assim dispõe:

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:
(...)
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5 10 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus
acréscimos.
(...)”

No entanto, apesar da regra acima, a Lei de Licitações prevê situações especiais
em que poderá haver, excepcionalmente, dispensa de licitação para contratação
direta através de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, desde que
preenchido os requisitos legais.
Neste cenário, e considerando a atual realidade de situação de emergência e
calamidade pública, evidenciada nos termos da Lei 13.979, destaca—se a Dispensa
de Licitação prevista no art. 24, IV da Lei 8.666/93, que, nos termos da Lei
13.979, não se limita a aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e
insumos destinados ao enfrentamento do COVlD-l9, mas toda e qualquer
contratação.
Portanto, caso a emergência não comporte o aditamento contratual ou a Dispensa
de Licitação (art. 24, IV da Lei 8.666/93), e possível que seja dispensável da
licitação, nos termos do art. 4º da Lei 13.979/2020, in verbis:

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus de que trata esta Lei.

5 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Nessa toada, deve o setor administrativo atentar—se as principais novidades
trazidas pela Lei 13.979/2020, demonstradas a seguir:

A Lei se aplica a toda Administração Pública direta e indireta, União,
Estados, DF e Municípios, inclusive suas estatais.

As regras diferenciadas de contratação são temporárias e só se
aplicam enquanto perdurar a situação oficial de emergência e SÓ PODE
SER UTILIZADA para fins de enfrentamento da situação de emergência
decorrente do COVID-19 e não a qualquer outra emergência. (art. 4º,
caput e 51 º)

L).)
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Todas as contratações serão imediatamente disponibilizadas em sítio

oficial específico na rede mundial de computadores (internet) que
atenda aos requisitos do 5 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, devendo constar as informações previstas no art. 4º,
â2º da Lei (nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação ou aquisição).

Em licitações na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo
objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência, os prazos dos procedimentos licitatórios
serão reduzidos pela metade (art. 4º-G)

Os recursos dos procedimentos licitatórios terão somente efeito
devolutivo. (art. 4-6, 527

No contrato, há possibilidade de previsão contratual para acréscimo
e supressão de até 50% do valor inicial atualizado, ficando os
contratados obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais
(art. 4º-I)

A lei possibilita, excepcionalmente, a contratação de empresas
penalizadas, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora
do bem ou serviço a ser adquirido. (art. 4º, 53 º)

Houve simplificação dos documentos e providências de planejamento,
quais sejam:

1. não será exigida a elaboração de estudos preliminares
quando se tratar de bens e serviços comuns (art. 4º C);
2. o Gerenciamento de Riscos da contratação somente será
exigível durante a gestão do contrato (art. 40 D);
3. será admitida a apresentação de termo de referência
simplificado ou de projeto básico simplificado, contendo as
seguintes informações (art. 4º—D e 4º-E):

I — declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação;
III — descrição resumida da solução apresentada;
IV — requisitos da contratação;
V— critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo,
um dos seguintes parâmetros:

a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
e) sítios eletrônicos especializados ou de dominio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou e)
pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

VII — adequação orçamentária.
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4. O 5 20 do art. 4º-E, admite excepcionalmente, a dispensa da
estimativa de preços, mediante justificativa da autoridade
competente.
5. A realização da estimativa de preços, a que se refere o inciso
IV do 51 º, do art. 4º-E, não impede a contratação pelo Poder
Público por valores superiores que decorram de oscilações
ocasionadas pela variação de preços, o que deverá ser
justificado nos autos do processo de contratação (art. 4º-E, 53º).
6. A Lei possibilita o afastamento das exigências de habilitação
(documentação relativa & regularidade fiscal e trabalhista ou,
ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação),
ressalvada a apresentação da prova de regularidade relativa à
Seguridade Social e o cumprimento o disposto no inciso XXXIII,
do caput do art. 7º da CF/88) diante da restrição de
fornecedores ou prestadores de serviços (art. 4º-F).
7. Em contratações de grande vulto, o art. 4º-G dispensou a
realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei
8.666/93 na realização de licitação na modalidade pregão,
eletrônico ou presencial, cujo objeto seja aquisição de bens,
serviços e insumos necessários ao enfrentamento da pandemia.
8. Os contratos terão prazo de duração de até seis meses,
admitindo prorrogação por períodos sucessivos, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência.

Recomendamos que os processos administrativos que utilizam esta Lei
13.979 / 2020 para suas contratações, sejam instruídos com os documentos e
informações descritos neste checklist — nota de conferência:

ÍTEM DESCRIÇÃO Observações/fo lhas
1 Termo de Referência, podendo ser simplificado, contendo:
I — caracterização da situação emergencial (COVID-19);
II - descrição do objeto e sua relevância para enfrentamento da
emergência;
III — fundamentação simplificada ad contratação;
IV — descrição resumida da solução apresentada
V - requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos);
VI —- critérios de medição e pagamento;
VII — aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente.
2 Declaração de que não há contrato/ata vigentes para o
serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, salvo se
os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do

5
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objeto em tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a
contratação emergencial for mais vantajosa para a Administração.
3 Parecer jurídico
4 Justificativa da escolha do fornecedor ou executante
5 Justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços,
com análise crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os
parâmetros do inciso VI, 51 º e 52% do art. 4º-E da Lei Federal nº
1 3. 9 79/2020
6 Emissão de nota de pré-empenho
7 Minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal nº
1 3. 9 79/2020.
8 Aprovação da Minuta de Contrato pela Autoridade Competente.

pulsando-os, mais uma vez, verifico que é possível a utilização da contração
emergencial em razão da forma do art. 24, inc. IV da Lei 8666/93, in verbis:

Art. 24. É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situªçªo que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa
e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;

Vale frisar também, que deve ser verificado pela Administração e cientificado a
Sub Secretária requerente, sobre o valor total do mesmo objeto, ora adquirido, no
atual exercício financeiro, bem como ser avaliada a necessidade de aquisição até
o fim do mesmo, para que chegue ao valor total a ser adquirido durante todo o
atual exercício financeiro.

Por fun, os autos foram encaminhados para a Procuradoria Geral promover a
competente analise e o devido Parecer Jurídico.

É o que passo a fazer, sob o prisma estritamente jurídico.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU/ES
Av. Conde D'Eu, n". 486, 1" andar, Centro, Ibiraçu/ES, CEP 29.670—000

Tel/fax: (27) 3257—1788 — www.ibíracu.es.gov.hr A



luir-uu'“:

MUNICIPIO DE lBIRAÇU/ESProcuradoria Geral

II — DO DIREITO:

No caso em analise, entendo que o vínculo que se pretende formar, com
estipulação de obrigações recíprocas, devera ser efetivado através de um contrato
administrativo.

Sobre este assunto, ensina o mestre Carvalho Filho1 :

“De forma simples, porém, pode-se conceituar o contrato administrativo
como o ajuste firmado entre a Administração Pública e particular,
regulado basicamente pelo direito público, e tem como objeto uma
atividade que, de alguma forma, traduza interesse público.”

A Aquisição de obras, serviços, compras e alienações a ser feita por órgãos
públicos, deverá ser precedida, em regra, pela licitação. É o que estabelece o
artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, in verbis:

"Art. 37 (...):

XXI — ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".

No mesmo sentido, o artigo 2º da Lei 8.666/93:

Art. 2º — As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações,
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e
qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e
particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de

1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo,” edição, Lumen Juris, São Paulo, 2001, P. 143.
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vinculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a
denominação utilizada.

O mestre Cretella Júnior—) versa sobre a licitação:

"Licitação, no Direito Público brasileiro atual, a partir de 1967, tem o
sentido preciso e técnico de procedimento administrativo preliminar
complexo, a que recorre a Administração quando, desejando celebrar
contrato com o particular, referente a compras, vendas, obras, trabalhos
ou serviços, seleciona, entre várias propostas, a que melhor atende ao
interesse público, baseando-se para tanto em critério objetivo, fixado de
antemão, em edital, a que se deu ampla publicidade" .

Sucintamente, Hely Lopes Meirelles3 & definiu:

”Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a
Administração seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu
interesse".

A licitação nos contratos e a regra, porém a Lei 8.666/93 apresenta situações
especiais em que poderá haver a dispensa da licitação nas contratações feitas
pela Administração Pública.

Como toda regra tem sua exceção, o Estatuto de Licitações permite como ressalva
a obrigação de licitar, a contratação direta através de processos de dispensa e
inexigibilidade de licitação, desde que preenchidos os requisitos previstos na lei.

Dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a
Administração e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666 / 93.

Observa—se que a lei enumerou expressamente as hipóteses de dispensa de
licitação, sendo este rol taxativo. Neste sentido, as lições do renomado Jessé
Torres Pereira Júniorªl:

"As hipóteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto

ª (IRETELLA ]ÚNIOR. ]osó. Licitações c Contratos do Estado. 2ª ed Rio de ]aneiro: Forense, 1999, P. 52.

MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasibiro. 22ª ed Malheiros: São Paulo, 1997, P. 365
a

PEREIRA JÚNIOR, Jessé Tores. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública, 6. ed., Renovar, Rio
deJaneiro, 2003, P. 102.
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é, a Administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição
se ocorrente uma das situações previstas na lei federal. Lei estadual,
municipal ou distrital, bem assim regulamento interno da entidade
vinculada não poderá criar hipótese de dispensabilidade".

Além disso, ressalte—se que, nestes casos relacionados pela legislação, há a
discricionariedade da Administração na escolha da dispensa ou não do certame,
devendo sempre levar em conta o interesse público. Muitas vezes, o
administrador opta pela dispensa, posto que, como afirma o ilustre Marçal Justen
Filho-5, "os custos necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela
poderão advir".

O mestre Marçal Justen F ilho6 versa precisamente sobre os motivos que levam a
dispensa da licitação:

"a dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável
competição entre particulares, a licitação afigura—se inconveniente ao
interesse público. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação
custo—benefício será desequilibrada. Os custos necessários à licitação
ultrapassarào benefícios que dela poderão advir."

Para a professora Vera Lúcia Machado7:

"a dispensa 6 figura que isenta a Administração do regular procedimento
licitatório, apesar de no campo fâtico ser viável a competição, pela
exigência de vários particulares que poderiam oferta o bem ou serviço."

É de se inferir das transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista no art.
24 da Lei 8.666/ 93, só deve ocorrer por razões de interesse público, como no caso
em analise. Obviamente, nesses casos, a realização da licitação viria tão-somente
sacrificar o interesse público, motivo pelo qual o legislador concedeu ao
administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos expressamente
previstos.

<

' FILHO, Marçal Justen. Comentários à Leide Licitações e Contratos Administrativos. 11 Ed. 2005. Malheiros.6 _
Ob. Clt. P. 234,

, MACHADO D'AVILA. Vera Lúcia. Temas Polêmicas sobre Licitações e Contratos. 2ª ed. Rev. e Ampl. São Paulo: Malheiros,
1995, P. 75.
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O professor Marçal Justen Filho8 assim trata do tema proposto, versando sobre a
ligação da dispensa da licitação com o princípio constitucional do interesse
público, sendo aplicável na contratação aqui debatida:

“a supremacia do interesse público fundamenta a exigência, como regra
geral, de licitação para contratações da Administração Pública. No
entanto, existem hipóteses em que a licitação formal seria impossível ou
frustraria a própria consecução dos interesse públicos.(...). Por isso,
autoriza—se a Administração a adotar um outro procedimento, em que
formalidades são suprimidas ou substituídas por outras”.

Continua o mestre, agora versando sobre o principio da economicidade, que deve
ser observado em todos atos administrativos:

"... Não basta honestidade e boas intenções para validação de atos
administrativos. A economicidade impõe adoção da solução mais
conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos
públicos".

Na mesma linha de entendimento, a opinião do professor Jorge Ulisses JacobyFernandes“: '
"O reduzido valor do objeto a ser contratado colocaria em conflito o
principio da licitação e o da economicidade, ensejando um gasto superior
à vantagem direta aferível pela Administração, decidindo o legislador, à
vista do interesse público, pela prevalência do segundo".

Sendo o fim da licitação a escolha da proposta mais vantajosa, deve o
administrador estar incumbido de honestidade ao cuidar coisa pública, não
dispendendo, ao seu. talante, recursos desnecessários. Relaciona—se com o
principio da moralidade bem como com o da eficiência, este inserido no texto
constitucional pela Emenda n.“ 19/98.

Como exposto, o princípio da eficiência foi recentemente introduzido em nosso
texto constitucional, tendo influência direta sobre os casos de contratação direta,
objeto do presente parecer, servindo como suporte para a contratação direta aqui
debatida, visto que esta contratação e uma forma de obediência a este grande

“ Ob, cu.
º FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação Direta sem Licitação. Brasília: Brasília Jurídica, 1995.
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princípio.

O Professor Hely Lopes“), assim resume o entendimento:

dever de eficiência é o que se impõe a todo o agente público de realizar
suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais
moderno princípio da função administrativa, que iá não se contenta em
ser desempenhada apenas com a legalidade, ex_igindo resultados positivos
nª o servico público e satisfatório atendimento das necessidades da
comunidade e de seus membros". (destaques não originais)

O princípio da proporcionalidade também ampara a referida contratação direta
aqui debatida, poís preceitua que as contratações administrativas somente
poderão tornar-se válidas quando exercidas na extensão e intensidade
proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade
de interesse público a que estão atreladas. Ora, resta claro o interesse público na
contratação, bem como o meio a ser utilizado (contratação direta), pois a licitação,
no presente caso, se mostraria dispendiosa e ineficaz.

Na visão de Maria Sílvia“, o principio da proporcionalidade constitui um dos
aspectos contidos no da razoabilidade. E explica que este preceito "... entre
outras coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a
Administração e os fins que ela tem que alcançar”. Assim, versa Celso
António”: "o princípio da proporcionalidade não é senão uma faceta do
princípio da razoabilidad ".

Nos preciosos comentarios de Marçal Justen Filho13 encontramos com precisão os
motivos que embasam a contratação direta aqui debatida:

“A supremacia do interesse público fundamenta a exigência, como regra
geral, de licitação prévia para contratações da Administração Pública. No
entanto, existem hipóteses em que a licitação formal seria impossível ou
frustaria a própria consecução dos interesses públicos. O procedimento
licitatório normal conduziria ao sacrifício do interesse público e não

MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasile/ro. 22ª ed. Malheiros: São Paulo, 1997, P. 56.

“ Dl PlETRO. Marla Sílvia Zanella. Dire/to Administrativallª ed. São Paulo: Atlas, 1999, P.81

“ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 10ª—I ed. Malheiros: São Paulo, 1998, P. 67.
JUSTEN FiLHO, Marçal. Comentários [: Leide licitações e Contratos Administrativos. 8. Ed. São Paulo. Dialética, 2001. p. 228.

l]
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asseguraria a contratação mais vantajosa. Por isso, autoriza-se a
Administração a adotar um outro procedimento, em que formalidades são
suprimidas ou substituídas por outras. Essa flexibilidade não foi adornada
de discricionariedade. O próprio legislador determinou as hipóteses em
que se aplicam os procedimentos licitatórios simplificados. Por igual,
definiu os casos de não-incidência do regime formal de licitação. A
contratação direta não significa inaplicaçâo dos princípios básicos que
orientam a atuação administrativa. Nem caracteriza uma livre atuação
administrativa. (...) Permanece o dever de realizar a melhor contratação
possivel, dando tratamento igualitário a todos os possiveis contratantes.
(...)
Ausência de licitação não equivale a contratação informal, realizada com
quem a administração bem entender, sem cautelas nem documentação.
(...)
Em um momento inicial a Administração verificará a existência de uma
necessidade a ser atendida. Deverá diagnosticar o meio mais adequado
para atender ao reclamo. Definirâ um objeto a ser contratado, inclusive
adotando providências acerca da elaboração de projetos, apuração da
competitividade entre a contratação e as previsões orçamentárias. (...)
A diferença residirã em que, no momento de definir as fórmulas para
contratação, a Administração constatarâ a inaplicabilidade das regras
acerca de licitação. Assim, ao invés de elaborar o ato convocatório da
licitação e instaurar a fase externa apropriada, a atividade administrativa
interna desembocarã na contratação direta.(...)
Definido o cabimen2to da contratação direta, a administração deverà

pesquisar a melhor solução, tendo em vista os princípios da isonomia e
da supremacia e indisponibilidade do interesse público. Logo, deverá
buscar a melhor solução, respeitando (na medida do possível) o mais
amplo acesso dos interessados à disputa pela contratação.(...)
Verificada a existência de pluralidade de particulares em condições de
atender ao interesse público e existindo critérios objetivos de seleção, a
administração terá o dever de propiciar a competição. (...)
A escolha do particular a ser contratado deverá ser a mais objetiva
possível. (...)
A dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável
competição entre particulares, a licitação afigura—se objetivamente
inconveniente ao interesse público. Toda licitação envolve uma relação
de custos e benefícios. Há custos econômicos propriamente ditos,
derivados do cumprimento dos atos materiais da licitação (publicação
pela imprensa, realização de testes laboratoriais etc.) e da alocação de
pessoal. (...)
Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação custo-benefício será

12
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desequilibrada. Os custos necessários à licitação ultrapassarâo benefícios
que dela poderão advir.”

O caso de aquisição de medicamentos em caráter emergencial para atender a
necessidade diária das Unidades de Saúde, conforme especificadas no Termo de
Referencia, com a justificativa e prova a ser apresentada encontra—se como certo e
em conformidade ao inciso IV do artigo 24 da Lei 8666/93, que prevê a
contratação direta, emergencial e por dispensa de licitação, in verbis:

Art. 24. É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa
e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;

É evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, como no
presente caso, não exigem o cumprimento de etapas formais imprescindíveis num
processo de licitação, entretanto devem obediência estrita aos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade
e probidade administrativa impostos a Administração Pública.

Nesta linha de pensamento, encontramos a lição de Antônio Roque Citadinilªª:

"Conquanto esteja desobrigado de cumprir tais etapas formais, não
estará o administrador desobrigado da obediência aos princípios básicos
da contratação impostos à Administração Pública. Assim, será sempre
cobrada ao administrador a estrita obediência aos princípios: da
legalidade (a dispensa deverá ser prevista em lei e não fruto de
artimanha do administrador para eliminar a disputa); da impessoalidade
(a contratação direta, ainda que prevista, não deverá ser objeto de
protecionismo a um ou outro fornecedor); da moralidade (a não

” CITADINI. Antônio Roque. Dispensa e inexigibilidade de licitação: casos mais utilizados. In Apriori: http://www.apriori.com.br, 10
set. 2001.

13

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE lBlRAÇU/ES
Av. Conde D”Eu, n". 486, 1" andar, Centro, Ibiraçu/ES, CEP 29.670-000 11%Tel/fax: (27) 3257-1788 —— www.ibiracu.cs.gov.br '



Hana/Vit“

MUNICIPIO DE IBIRAÇU/ES
Procuradoria Geral

realização das etapas de licitação não elimina a preocupação com o gasto
parcimonioso dos recursos públicos, que deve nortear a ação do
administrador); da igualdade (a contratação direta não significa o
estabelecimento de privilégio de um ou outro ente privado perante a
Administração); da publicidade (embora restrita, a contratação direta não
será clandestina ou inacessível, de modo que venha a impedir que dela
conheçam os outros fornecedores, bem como os cidadãos em geral); e da
probidade administrativa (que é o zelo com que a Administração deve
agir ao contratar obras, serviços ou compras)" .

Destaco que a contratação aqui debatida somente poderá ocorrer com
observância estrita aos princípios constitucionais e licitatórios, bem como não ser
fracionamento de serviço, para burlar procedimento licitatório.

Entendo, também, que tal contratação deve ser efetivada, preferencialmente, com
pessoas jurídicas, sendo contratadas pessoas físicas somente em hipótese
excepcionais.

III — CONCLUSÃO

Entendo S.M.J., que a contratação da pessoa jurídica, deva ser realizada por
licitação regular, mas que, com a justificativa e sua prova, poderá utilizar da
empresa que apresentou o menor valor pelo fornecimento e ser efetivada de forma
direta, tendo em vista que a referida contratação enquadra—se nas hipóteses de
dispensa de licitação, taxativamente definida no inciso IV do artigo 24 da Lei
8.666 /93.

No entanto, conforme narrado no presente parecer, mesmo sendo dispensa de
licitação, deve ser observado taxativamente todos os princípios constitucionais
estabelecidos no art. 37 da CF/88 e Lei 8.666/93, não podendo se tratar de
aquisição fracionada, o que é vedado pela Legislação, registrando que a aquisição
deva ser por ITEM e, sugiro ainda, ser colhido antes da assinatura do contratado
a 1 — colher a Resolução do Fundo Municipal de Saúde, anuindo com esta
despesa, 2 — colher o nome do autor dos orcamento, fls. 25/34, 3 — iunte cópia da
abertura dos processo administrativos que busca a aquisição de medicamentos
nº. 1921/2020 e 1922/2020 de pregão presencial destes mesmos objetos e,
ainda, os documentos seguintes: Certidão Negativa de Débito (INSS, art. 47, inc. I,
alínea “a” da Lei 8218/91), Certidão Negativa de Débito de Tributos e
Contribuições Federais (SRF—IN n.0 80, de 1997), Certidão de Regularidade com

14
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FGTS (CEF) (art. 27 da Lei 8.036/ 90 e Acordão 260/2002 Plenário) e, por jim,
Certidão Negativa de Débito Municipal da sede da empresa, bem como a Certidão
Negativa. deste Estado.

Vale destacar que o presente Parecer Jurídico foi elaborado sob o ângulo
estritamente jurídico, não analisando elementos de carater financeiro, tais como
dotação orçamentária, saldo, fracionamento de despesa, bem como critério de
conveniência e oportunidade administrativa, tendo em vista que a análise de tais
elementos não é de competência da Procuradoria Geral do Municipio de
Ibiraçu / ES, bem como, entendo como verdadeiros os argumentos mencionados
no OFÍCIO/SEMSA nº 253/2020 e Termo de Referencia fls. 03/09 da Secretaria
Municipal de Saúde, no que diz respeito, também, as informações e a quantidade
a ser adquirida,.

Opinamos também pela verificação do valor total do mesmo objeto, ora adquirido,
no atual exercício financeiro e avaliada a necessidade de aquisição até o fim do
mesmo, pelo setor e Secretaria competente, para que se chegue ao valor total a
ser adquirido durante todo o atual exercício financeiro, pois somente desta forma
poderá aferir a necessidade de realização de processo licitatório ou usar os
atributos da dispensa de licitação prevista no art. 24 da Lei 8666/93.

Em 12 de maio de 2020 ªp

OAB-Lévi 1 .332

l
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Gf'gªgagã Secretaria de Administração <contrato.ibiracu©gmaiLcom>

DOCUMENTOS PARA ELABORAR CONTRATO

Licitaçãooz <licitacaopp©hospidrogas—es.com.br> 11 de maio de 2020 14:43
Para: Secretaria de Administração <contrato.ibiracu©gmaiicom>
Cc: Gustavo Piol <gustavopiol©hospidrogas-es.com.br>

Boa Tarde

Luana de acordo com a conversa por telefone, segue as restrições para os itens solicitados. Peço por
gentileza analisar, por que só teremos para entregar nas seguintes condições:

. ETOMlDATO — este item não pode ser empenhando por que não temos em estoque e nem previsão
de receber mais o produto.

. NORADRENALINA/NOREPlNEFRlNA - ainda temos em estoque.

. PROPOFOL - temos com validade 31/12/2020, não temos outra validade e nem previsão para
receber novo lote.

. ENOXAPARINA 40MG - temos com validade 30/09/2020 e também não temos previsão para receber
novo lote.

OBS: para o Propofol e Enoxaparina 40mg se quiserem diminuir a quantidade devido a validade.
manteremos os mesmos preços ofertados, neste caso não será possivel carta de garantia de troca.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

iºf-FCW? PEREIRA

HÚSWDÉGWKS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL DE ITAPARICA - FONE 27 3149-7200

Estado do Espírito Santo QJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ª,. U '“

CERTIDAO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Nº 41534/2020

Certificamos que, até a presente data. não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública
Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal,
não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se foro caso.

Razao Social/Nome HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Crc 268322 Situação: Ativo
CNPJ / CPF 35.997.345l0001-46

Inscrição Estadual/RG 0
Endereco 29106—400 - RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Bairro CRISTOVAO COLOMBO Cidade VILA VELHA Estado ES

VILA VELHA, 14 de Abril de 2020

Esta Certidão é valida até: 14/05/2020

Data Geração: 14/04/2020 Data Emissão: 14/04/2020
Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte
página da Internet: www.vilavelha.es.gov.br

Identificação 2607536
Número da Certidão: 41534/2020

Controle: 268322

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.
Certidão emitida gratuitamente pela internet em 14/04/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Gª

29102-375 — AVENIDA SANTA LEOPOLDINA COQUEIRAL DE ITAPARICA VILA VELHA ES UtI

Comprovante de inscrição e de situação cadastral
Cadastro - CCM Inscrição Municipal CPF/CNPJ Inscrição Estadual Data Inicio Atividade3937 3937 35.997.345/0001-46 0 10/08/1990
Nome

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEndereço CEPRUA ALCINDO GUANABARA, 417 29106-400
Bairro Cidade UF Situação Cadastral
CRISTOVAO COLOMBO VILA VELHA ES Ativo

" Lr Código e descrição da atividade econômica principal

' 4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e dr

Código e descrição das atividades de licença
4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4644302 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças

I 4684299 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados
anteriormente
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

' 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios

Código e descrição das atividades de serviço

Código e descrição dos CNAEs

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e dr
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontoló
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e prod
4644302 - Comércio atacadista de medicamentos e dr
4646002 — Comércio atacadista de produtos de higie
4649408 — Comércio atacadista de produtos de higie
4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelh
4684299 - Comércio atacadista de outros produtos q
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto p
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e ma
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual — MOD. 2

Certidão Nº 20200000123 804

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 35.997,345/0001-46

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa
,,,,Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual 0 direito de cobrar

luaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento
do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 11/05/2020, válida até 09/08/2020.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço
www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 11/05/2020.

Autenticação eletrônica: 00 1 1.47 30.F3F 0.6C3C



04/03/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 35.997.345l0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212. de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:56:36 do dia 03/03/2020 <hora e data de Brasilia>.
valida até 30/08/2020.
Código de controle da certidão: 8557.ABBA.1866.A9E4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPTDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 35.997.345/0001—46
Certidão nº: 10591501/2020
Expedição: 11/05/2020, às 07:50:02
Validade: 06/11/2020 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35 997.345/0001—46,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642—A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona—se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



11/05/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL XL, É.
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

3M5Ãªã7lã45/0001-45 CADASTRAL 24/07/1990
NOME EMPRESARIAL

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE******** DEMA'S
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

peças
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.49—4—04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

46.49-4—08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

internacional

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e

46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206—2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTOR ALCINDO GUANABARA 417 ********
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF29.106-400 CRISTOVAO COLOMBO VILA VELHA ES
ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE

(27) 3041-1766

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
***idr

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRALATIVA 16/10/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL******H ********
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2020 às 07:54:14 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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11/05/2020 Emissão de Certidão Negativa
ta

PODER JUDICIÁRIO ,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÃNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÉNCIA E

CQNCORDATA)
** Dados da Certidão

,. . HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Razao SOCIªl:

LTDA

CNPJ: 35.997.345/0001—46
Data de Expedição: 11/05/2020 07:56:32 Validade: 30 DIAS
Nº da Certidão: * 2018281098 *
-- ENDEREÇO --

Município: VILA VELHA Bairro: CRISTÓVÃO COLOMBO
Logradouro: RUA ALCINDO GUANABARA Número: 417
Complemento: — NÃO INFORMADO - CEP: 29.106-400
-— CONTATO --

Email: LCITACAOPP©HOSPIDROGAS—S.COM_BR Telefone Fixo: (27) 3229—1000
Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERT IFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do
Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, NADA CONSTA contra 0 solicitante .

** Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida

pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no

art. 352 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de
uma nova certidão;

d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo — www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;

e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução
fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;

f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Orfãos e Sucessões (Tutela,
Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução
Patrimonial (Observado o item e);

9. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados ,
espeClals criminais;

h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (E—Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda Instância)

contém o registro de todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOIMPRESSAO.cfm?CFlD=7880958&CFTOKEN=64521417



11/05/2020 Consulta Regularidade do Empregador

CAI WA
CAMA. EICÚNÓ : ÉEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 35.997.345/0001-46
Razão Social::iOSPIDROGAs COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

Endereço: R ALCINDO GUANABARA 417 / CRISTOVAO COLOMBO / VILA VELHA /
ES / 29106-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra—se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/03/2020 & 18/07/2020

Certificação Número: 2020032103043319551020

Informação obtida em 11/05/2020 08:00:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consu|ta—crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

Cx“
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Pela presente instrumento particufar,

JOAO LUiZ MOL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens, empresário,

domicãiiado na Rua Nelson Sampaio, nº 113, Gloria, Viia Velha — ES, CEP 29322—340,

natural de Colatina — ES, nascido em 23/03/ 1950, filho de Jose Hilário Pio? e Teresa

Benezoh Pici, portador da Cárteira de identidade nº 162214 » SSP/ES, e CPF nº.195.519087—91; '
ANGEtA MARlA DAZZI Plºt, brasileira, casada sob o regime comunhão de bens,

empresaria, domiciiiada na Rua Neãson Sampaio, nº 113, Gloria, Vila Velha » ES, CEP
29.122—3â0, natura? de Linhares « ES, nascido em 28/03/1957, filha de Jose Maria

Roque Dazzí & Edith Mantovaneii Dazzi, portador da Carteira de !dentidade nº
331.118 ,. SSP/ES, e CPF nª 005.37156748; Jk
GUSTAVO DAZZI MOL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens,

domicmado na Rua Erotildes Pena Medina, nª 315, Apto 601, Praia da Costa, Wa '”] :'
Vetha —— ES, CEP 23101—375, nascido em 02/06/1978, filho de joão Luiz Pic! & Angela ?

Maria Dazzi Plot, portador da Carteira de Identidade nº 1411478 — SSP/ES, e CPF nº.078.3118174'2. '
Únicos sócios da HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,

com sede na Rua Aãcíndo Guanabara, nº 417, Cristóvão Colombo, Vila Veiha —— ES,

CEP 29106—400, registrada em 24/07/1990 na Junta Comercial do Espírito Santo

sob o MRE 32200455482, inscrita no CNPJ sob o nº 35.997345/0001—«46, resolvem

de comum acordo aiterar o Contrato Social como segue:

CLÁUSULA mmm

O capitat socia! passará de R$ 700.000,00 (setecentos mil) reais para R$
1.000.000,00 (um milhão) reais que será integralizado por meio de Lucrós
Acumulados no prazo de até 30 (trinta) dias após o deferimento deste ato.

cmxrxco o mmm na 24/10/2018 09:43 soa nº 20182286169.
pmocom: 182286169 ma 25/09/2019. CÓDIGO DE vmm '
“804485483. NIRE: 32200455482.

“ ,me“ HOSPIDROGAS Willi) DE PMDU'XOS HOSPITALARES LTDA3 Paulo Cezar JuffoSEÇRETÁRIO—(Em '
VITORXA, 24/10/2018

www. shnplifica. as .qov.br

A validacbe deste documento, se impresso, fica sujeito à oornprcvação de sua wmnticídade nos respectivos portais.Informando seus mapectivos códigos de verificação



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à. bmp:

Taifª?“ººNTRAªAtÍÍDÍÉSQÉíÉBÃãã

Fõãí'iõkêíiãªfcºãíáéi.õ.biª- râõõíàffóã."Éjóâêiªãmíãíífõâ

ªcí“??? ââéêêíléãªªíéõõíãã

O sócio JOÃO Wiz PIOL, cede e transfere por meio de venda, 40.000 (quarenta mil)

cotas no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais para a sócia que entra na

sociedade, neste ato, DÉBORA DAZZ! Pior. brasiieiro, solteira, domiciliada na Rua

Castelo. Branco, nº 60, Bairro Praia da Costa, Vila Velha -— ES, CEP 29101—480,

nascido em 29/09/1990, filha de João Luiz Pio! e Ãngeia Maria Dazzi Pioi, portadora

da Carteira de identidade nº 3.110.419 SSP/ES, e CPF nº. 139.501.327—67.

Ambos dão plena e irrevogável quitação pelas cotas aqui tronsferidas.

Os sócios ANGELA MARIA DAZZI PiOL e GUSTAVO DAZZ! PIOL, já quaiificados

acima, cedem e transferem por meio de venda, 30.000 mil cotas no valor de R$

30.000,00 (trinta mil) reais para a sócia DÉBORA DAZZi PIOL, já qualificada acima.

Ambos dão pleno e irrevogável quitação pelas cotas aqui transferidas.

Sendo assim, & Cláusula Quinta passa a vigorar com a seguinte redação:

cmusumumªrp.
O capital social será de R$ 1.000.000,00 (“um miihão) reais, este dividido em
1.000.000 (um milhão) cotas no valor nominai de R$ 1,00 (um real) cada uma, com

R$ 300.000,00 (trezentos mil) reais de aumento de capital a ser integraiizado no

prazo de até 30 (trinta) dias por meio de Lucros Acumulados, assim subscrito:

JOAO LUiZ PIOL com 580.000 (quinhentos e oitenta mil) cotas, totalizando R$

580.000 (quinhentos e oitenta mil) reais » 58%;

ANGELA MARiA DAZZ! Plºt com 160.000 (cento e sessenta mil) cotas, totalizando

R$ 160.000,00 (cento e sessenta miª) reais - 16%; _
GUSTAVO DAZZl PIOL com 160.000 (cento e sessenta mil) cotas, totalizando R$

160.000,00 (cento e sessenta mil) reais — 16%;

DÉBORA mm no; com 100.000 (cem mil) cotas, totalizando R$ 100.000,00 (cem

mi!) reais «- 10%.

cmxaxoo o mmm a»; 24/10/2010 09:43 soe Nº 20182286169.
pamooom: 182286169 na 25/09/2018. CÓDIGO DE macacão:
11804485483. NIRE: 32200455482.

* JUCEES !IOSPIDROGAS me“) DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA= Paulo Cezar JuífoSEÇRE'EÁRIo—(ERAL
VITORIA, 24/10/2018

ww. shuplifica. as .gov.br

Infonnando seus respectivos códigos de verificação
ovação de sua autenticidade nos respectivos portais.



A validade deste dommnto, sa impresso,

ãífêãéíóíóãiãífúãíamªmi

uosmnnoeAscommaoosPRODUTOSHOSPWALAREEG'DA

iêíªíãsgaêíãiííõõãiiêã

A sócia DÉBORA DAZZi PIOL passa a fazer parte do quadro de sócios
administradores da empresa, sendo assim a Ciáusuia Oitava passa a vigorar com a

seguinte redação:

Administração da sociedade ficara o cargo dos sócios administradores JOAO LUIZ

PIOL, ANGELA MAMA DAZZ! Plºt, DÉBORA (JAZZ! Pici. e GUSTAVO DAZZI PiOL,

ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

5 19 Fica facuitado aos sócios administradores, nomear e destituir administrador

(ES) não sócios por ato de reunião de sócios;

à 29 Compete aos administradores:

2.1 — A pratica de quaisquer atos de administração e de gestão financeira, no
interesse social;

2,2 » A representação da sociedade ativa e passivamente, em juízº ou fora dele,

perante repartições ou entidades de direito pubiíco ou privado;

2.3 «— assegurar o pleno funcionamento da sociedade;

2.4 —— Fazer cumprir as presentes disposições contratuais e as deiiberações
emanadas das reuniões dos sócios;

? — Os sócios administradores e os administradores não sócios poderão fazer uso

da firma (ASSiNAREM) separadamente.

Á VISTA DAS MODIFICAÇÓES ORA MUSE—RUAS, CONSOLIDA—SE 0 COWTO SOCIAL

QUE PASSA A VIGORAR MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

CEPIHCFIOO o REGISTRQ na 24/10/2018 09:43 soa Nº 20182286169.
pamooow: 182286169 DE 25/09/2016. oóomo DB vmxmcmão:
11904485483. uma: 32200455482.

“ JHCÉÍS Hospmaosns WCIO na pmms HOSPITALARES LTDA3 Paulo Cezar Juffo
SEÇRETÁRIO—GERAL

VITORIA, 24/10/2018
M. simplifica. es .qov.br

Informando seus respectivos códigos de verificação
fica. sujeito à wnprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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massas—1349000146 &
CONSOUQÁCÃO DO CONTRATQSÚCIÁL

ªgíãfõâú KFáiM'EÍiEÃ

A sociedade limitada gira sob a denominação social de: HOSPIDROGAS COMERCiO

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, regendo—se pelo presente contrato, paia Lei

10.406 de 10 de janeiro de 2002, como-regência supletiva peia Lei nº. 6404/76 no

que for aplicável & demais disposições legais pertinentes.

mvsumSEGUNºA
A sociedade tem sua SEDE na Rua Alcindo Guanabara, nº 417, Bairro de Cristóvão

Colombo, Munícipio Vita Velha —— ES, CEP 29406—400, HUM. 01 DEPÓSWO FECHADO

! na Rua Alan Kardec, nº 467, Lote 162 Quadra 023, Bairro Divino Espírito Santo,

Município de Vila Velha — ES, CEP 29307—240, CNPJ nº 35.997345/0003—08 e NIRE “7“4/

nº 32900473874 e, FILIAL 02 DEPÓSITO FECHADO H na Rua Angelino Pratti Neto, nª

125, Bairro Divino Espírito Santo, Município de Vila Velha - ES, CEP 29.107—012, ,!
CNPJ nº 35.997345/000489 e MRE nº 329005261“ podendo abrir e encerrar Áj)
filiais em qualquer parte do território nacionai, por deliberação dos sócios e atravésde alteração contratuai. ª"
ELÃÚÉÚLÁÍÉRCQÃÃ ”L
A sociedade (Matriz) tem por objeto:

CNAE 4644-3/01 — Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano;

CNAE 4644—3/02 — Comércio Atacadista de medicamentos e Drogas de Uso

Veterinário; CNAE 4645-1/01 - Comércio Atacadista de instrumento e Materiais

para Uso Médico Cirúrgicos, hospitahres & de laboratórios; CNAE 4645—1/03 -
Comércio Atacadista de Produtos odontoiógicos; CNAE 4646—0/01 » Comércio

Atacadista de Cosméticos e produtos da Perfumaria; CNAE 4646-0102 - Comércio

Atacadista de Produtos de Higiene Pessoai; CNAE 4684—2/99 — Comércio Atacadista

de outros Produtos Químicos & Petroquímicos Não especificados anteriormente,

— CNAE 4649—4/04 — Comércio Atacadista de moveis & artigos de colchoaria; CNAE

4649—4/08 « Comércio Atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação,

CMIFIGO O MISTRO &! 24/10/2018 09:43 SOB Nº 20182286169.
PROTOCOID: 182286169 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804485483. NIRE: 32200455482.

lutas—(., HOSPIDROGAS WCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA«( Paulo çezar Juffo
SEÇRETARIO—GERAL

VITORIA, 24/10/2018
ww. simplifica. es .gov.br

A validade dastedocmuento, se impresso, fica sujeito à oornprovação de sua autenticidade nºs respectivos portaisInformando seus respectivos códigos de verificação .
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domiciliar; CNAE 4664—8/00 » Comércio Atacadista de maquinas, aparelhos e

equipamentos para uso adornamédico—hospitalar, parte e peças; CNAE 4930—=2/02 *

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipai, interestadual e internacional.

As Filiais 01 e 02 têm por objeto:

CNAE 4644—3/01 — Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano;

CNAE 4644-3/02 » Comércio Atacadista de medicamentos e Drogas de Uso

Veterinário; CNAE 4645—1/01 » Comércio Atacadista de instrumento e Materiais

para Uso Médico Cirúrgicos, hospitalares e de iaboretórios; CNAE 4645—1/03 —
Comércio Atacadista de Produtos odontológicos; CNAE 4646-0101 — Comércio

Atacadista de Cosméticos e produtos de Perfumaria; CNAE 4646—0/02 — Comércio

Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal; CNAE 4684—2/99 — Comércio Atacadista

de outros ?rodutos Quimicos e Petroquímicos Não especificados anteriormente,

» CNAE 4649—4/04 - Comércio Atacadista de moveis e artigos de colchoaria; CNAE

4649-4/08 — Comércio Atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação,

domiciliar; CNAE 4664—8/00 « Comércio Atacadista de maquinas, aparelhos e

equipamentos para uso Odonto»médico—hospitalar, parte e peças.

“ªmªvam ,
A sociedade iniciou suas atividades em 24 de Julho de 1990 e seu prazo de duraçãº

é indeterminado.

(...,... W.
rc “'ÚSUWLÃÍQÍWÚiNfA

O capital social será de R$ 1.000.000,00 (um milhão) reais, este dividido em
1.000.000 (um milhão) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, com

R$ 300.000,00 (trezentas mil) reais de aumento de capitai a ser integralizado no

prazo de até 30 (trinta) dias por meio de Lucros Acumulados, assim Subscrito:
JOAO LUIZ Plºt. com 580.000 (quinhentos e oitenta mii) cotas, totalizando R$

580.000 (quinhentos e oitenta mil) reais » 58%;

ANGELA MARM DAZZ! PIOL com 160.000 (cento e sessenta mil) cotas, totalizando

R$ 160.000,00 (cento e sessenta mii) reais — 16%;
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GUSTAVO DAZZl PIOL com 160.000 (cento e sessenta mil) cotas, totalizando R$

160.000,00 (cento e sessenta mil) reais » 18%;

DÉBORA DAZZ! Pici. com 100.000 (cem mil) cotas, totalizando R$ 100.000,00 (cem

mil) reais — 10%,

EEKÚWLXÉEXTÁ

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos

respondem solidariamente pela lntegraiização do capital social.

CWMUSUMSÉWA

Os sócios não poderão transferir ceder ou allnear por qualquer título sua respectiva %
quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurado

a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das

quotas que possuírem, observado o seguinte; jlx
— (35 sócios deverão se comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da

preferência no prazo de 60 (sessenta) dias; _
— Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou %*-
havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ºu alienadas a terceiro.

ÉLÃÍÉÚ'LAHÓÚ'ÃVA ' #
Administração da sociedade ficara o cargo dos sócios administradores :OAO LUIZ

MOL, ANGELA MARIA DAZZI PIOL, DÉBORA DAZZ! PIOL e GUSTAVO DAZZ! PIOL.

ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

& 19 Fica facultado aos sócios administradores, nomear e destituir administrador

(ES) não sócios por ato de reunião de sócios;

& 29 Compete aos administradores:

2.1 » A pratica de quaisquer atos de administração e de gestão financeira, no
interesse social;

2.2 « A representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele,

perante repartições ou entidades de direito publico ou privado;

2.3 - assegurar o pleno funcionamento da sociedade;

emmy-wo o REGISTRO a»: 24/10/2018 09:43 soe Nº 20182286169.
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2.4 »— Fazer cumprir as presentes disposições contratuais e as deliberações
emanadas das reuniões dos sócios;

9“ — Os sócios administradores e os administradores não sócios poderão fazer uso

da firma (ASSWAREM) separadamente.

& 19. Ao término da cada exercício social, em 33. de dezembro, o administrador

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do batanço patrimonial e do balanço de resuitado econômico, cabendo

aos sócios, na proporção de suas quotas, os íucros ou perdas apurados.

O exercício sacia! iniciar-se—á a primeiro de janeiro de cada ano e terminará a trinta

e um de dezembro de cada ano quando será íevantado balanço patrimonial e

demais demonstrações contábeis previstas em Lei ou neste Contrato Social. .])
5 19, Os lucros ou prejuízos, depois de feitas as provisões legais e tecnicamente

&“,

recomendadas, terão o destino que os cotistas indicarem. Havendo distribuição sob

quaíquer forma, serão na proporção de cada cotista no capital social. à
à 29. Havendo antecipação de lucros e quaisquer outras retiradas semeãhantes, e ao

rªmal do exercício socíaí estes não se realizaram, os sócios, se obrigam a repor as

quantias recebidas & estes títuãos, no prazo máximo de até dez dias contados do
encerramento do exercício.

ªcmusum néchA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão

sobre as contas & designarão administrador (es) quando for o caso.

goesª DÉàMA Mwm
Os sócím poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensaã a títuto de ”pró-

labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.
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twosuãiãfããúàêiiiiõá
Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios, a sociedade continuará suas

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivei ou
inexistindo interesse destes ou dois) sócio (s) remanescente(s), o valor de seus

haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especiaimente ievantado.

Parágrafo Único » O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em relação a seu sócio. %museu oêtáwúéàéããâ x..
0 Administrador deciara sob as penas da Lei que, não está impedido de exercer a m '
administração da sociedade, por lei especiai, ou em virtude de condenação criminal, [

ou por se encontrar sob efeitos deia, a pena que vede, ainda que temporariamente,

o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou ªs,
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacionai, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de

consumo, fé púbiica ou a propriedade,

&LAUSULMÉCIMAwAm
Havendo saida de qualquer sócio por quaiquer outro motivo ou causa, os haveres

do sócio que sair, serão pagos em doze parceias mensais, iguais e sucessivas,

corrigidas peio índice apiicado às cadernetas de poupança, com base em um
balanço patrimonial especial levantado na data do evento.

amém DÉCiMÁg Uíãiãfhi?
Fica eieito o foro de Viia Veiha - ES para o exercício e o cumprimento dos direitos e

obrigações resuitantes deste contrato.
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ALYERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE .

nosmonosAs COMERCIO be PRODUTOS HOSPITALARES ifõã
Cro-Jºa ” x))

&&?JifLãâlêàíãÉí/õõoilã

E por estarem assxm justos e contratados, assinam a presente Alteração Contratuak

em Via Única.

Vila Veiha —- ES, 20 de Setembro de 2018.

':!mômo " ;x & WM“riªm“; “"ªº %wºªââm
ANC-EE

(?.. !
10

MAMA DAZZI PIOL

WLM «Dam; M
DÉBORA um: nos.
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, 7ª ALTERAÇÃO! :CÓNTBATUAL rm Hamm
.* DISK MEDPÃDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-.

JORGE LUIZ- BAPTISTA DE SOUZA; brasileirº, casado pelo regime de
comunhão parci'al' de bens, em—presãrim portador- da Carteira de
Identidade- nº. 1585854 -— SSP—MG e “do CPF/MF nº.—. ;150590366—63,
residente e domiciliado na ”Rua José" Ferreira de So'u'za, hª. 88, Centro,
Pirapetinga — MG; CEP-: 36330-000.

MUNtR MAH—(AL,, brasiteír'o, casado soft: regime de .sjepa'ração 'de- bens,
empresário, portador—da;Carteira-de fdentí'dade niº. 9106396'0474FP/RJ &
do CPF -. nº. 0164317327—93 residente e domiciliado na Rua“ Amaral
Peixoto,” nº» 1311, Bairro Parques Águas em SantoAntõn'io. de Fátima - RJ
CEP: 3.470.909.

FERNANDO BOECHAT nos SANTOS,, brasileiro, casado pelo; ;regímev de
comunhão harém de bens, "empresáriº; portadºr «da Carteira de

,. ldentidàde nº. 3523389964 » CRM-RI .,é: do CPF hº; 490.430.0S7'—20,
residam—.e domiciliado na Rua-Celi4015ye'íra,gnéªj. IOS, Apfº'iºl, Centro em
Santo Antôniov'dje Pádua -— RJ, CEP:, 283170000.

RESOLVEM como Sócios Cºmúohemtesv da. SOCIEDADE LthTADA
denominada DISK“ MED? PÁDUA- DISTRIBUIDORA D'E'MEDICAMENTOS—»LTDÁ, com súa

sede na Rodovia Pirapetinga a: Pádua, sin, KM 01, Sªnta Luzjançm «Sam-o Antônio de
Pádua — RJ,.CEP: 28.470-000 com s'e'uContratoSócía'lj arquwa'd'ó ná JUCERJA sob o nº.
33-.20663371=5, em 2642—2006: e devidamente inscrita no CNPJ sob o nº...
04.216;957/0001«20 e suas seguintes filiais; 1-2 situª? na. Avªnídà'il Talma Rºdrigues
Ribeiro, ha 147, Área E—Sª, «Portal Jacaraípeyãzrra—f- ES,,-CEP:'29.-113.—795, registrada na
.JUC'EESísob 'o NIRE: “nº.; 3%9003791318 em 61942909;- çi'éVídamente ínscritíà ho Cªigª!
sobwonºr04.216,3957ÍOOOZ—911a”2ª— síiúada na Rua:?orfíríaªMendes Carneiro, nª..r65,
Bairro João Baííâta de Souza ,em Pirapetinga“ -— MG, CEP: 36386—069; não obteve
registro na JUCEM'G & não me“ registro: no CNPJ-.. na melhºr“ fºrma de «direito

-“-_ * efetuarem a "7! ALTERAÇÃOCÓNIRATUÁ' " a qual se regerãêpeíloseguinte:

VX- MOTIVO DA ALTERAÇÃO
“ Mudança de endereço e capítaicdesua fil—ía! situada em Pirapetinga —— MG,

ainda não registrada na JUCEMG: e sem" CNPJ, e mudança de endereço de sua filial
Situada na Serra - ES.

HS., li?»
9%

“%%%&

Wenewmmau

« .EIWW“

!"

Junta Crºmªda! gc; Estgdd do, Riçªde. Janaína;
Empresa: ijSKSMED ?ADUA DISTRIBUIDORA DE MEUlGAMENTOS LTDA.
mm: 3320653715 , ,
Protocolo; 5020143075039 -10310'9/20Z'14'

;CERTiFlco' O:;JEEERIMENTO EM asma/20,14“ E O»R£Gi_STRO aos amas E DATAABAIXO.
,_ _]3 _ » ', »AutçmíçaçàoywiizqiBCEESWZB9399581054saâagzeaaaaszsgmcscessomm01-8812644150

Sea—amis era! ,quuwamentmwpozeôaszês-0510912014»



A partir-deste atoa istº)-dedada» restava alterar o endereçada sua filial que
funcionam; situada- na Rua: Porfírio Mendes Car—neira nº. 65, Bairro:]oão- Batista de“
Souza em ?irãpétíhga » MG, CEP: 36330—000; para ªvenida: Ãmaro Domingues, nº.
46, 'Centro em Pííràpetirígâ » MG, CEP:;ãEJªOâOQ. que; terá ,como, capital destacado
R$ 60.61.0030 (Sessenta. mil Reais-);

A partir deste ato a sociedade resol—Ve alterar. o endereçº de sua fina“! que
funciona na" Situada na Avenida: Tsa'lma Rddrígueskíbéíro, nº. 147, Área E-Sª, Petta!
Jacaraípe, Serra «ES, CEP1'294173-795,paraRua-zCaHÇs Xavi'eb 'nº. 210— Loi-à 3" em" Bom
Jesus, do Norte.—— ES, CEP.: 29460—000.

Em face das la'lxeràções pracedidas=0 comrato social, passa a reger—'sepelo seguinte: .
CO, NTRATOZSOCIAL

CLÁUSULA 13 — DO NOME“ EMPRESARIAL, SEDE" F."-FORO

A sociedade gica sºb o “nome «empresarial da msg MED PÁDUA
DISTRIBUIDORA ',Díí "MEDICAMENTOS “LTDA, com. sua Sede-nªe Rodovia Pirapetinga a
Pádua, s/n, KM 01, Santa Luzia em Santo Antônio de Pádua —. RJ, CEP: 28.470ª0'0015paya
dirimir quaisqwer dúvidas ou divergências que pesa. vir surgir do presente:
instrumento, dispensando qualquer outro por mais ,prívjíegiade que seja, podendo
abrir Mais, sucursais e escritóriºs-iam quaquer-parte, .do território naciºnal.,

cLÁUsukA 2ª - Dos ºm'ETivasfsoams
A sociedade tem “como objetivo :sociiaí, O comércio arcacaáísta de

medicamentos famaeêuticos .e 'hospixaatàr; mate—rial. medico hospitalar em geral,
material e' medicamentos hqs'pitalarrem gerar, material odontológico, iaboraitoriais,
radioiógícos, transporte “de produtºs fármacêutícos- e de mgdíeamentos, distribuir-,
exportar“ e transportar” medícanàe-ntós,

Cláusum 3% »DADURAÇÃO E" mmo DASÁTWIDADES—
' A duração da sociedade 'séri-á por: tempo írideíermínadó, tendo“ suªs
atividades iniciado em 26 dedezem'bm de 2000. "

CLÁUSULA 4h no .CAPLTAL saem

() capital social- da sociedade que é de R$ 1.002.060,00 “(Hum milhão. e
dois mil Reais), equivalente a mamae (Hum. mamão—e duas, mil) qiudtas, no valor
unitáriº de R$“ "1,00 (Um Real), sendo*90.000,00 (Nºventa mil Reais); equivaiente a
(“Noventa mí!) quotas, no valor un'itàrªyo de R$ 1,00“ (Um-Real,); j'á totalmente subscritas

Nºv;9 integra'ljzadjas em moeda “Corrente do pàífà *e 912.080,00 (Novecentos e doze; mil
Reais).; equivalente—.a '912;900(Novecentosze. dºze mil): quotas, no valºr de unitário de
1,90 (Um Real), ºinte-graííízados em r_esemas de lucrºs agumulados 'e distribuídºs entre
os sócios da seguinte forma.: “

O» !*

mu

» :

Fls. 21 5

www—ªw

DE RENWRD em UB mãº!! "AWS 3:
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Junta Comercia'i do Estácio di; Rio da Janáirg
Empresa-: DISK'ME—D PADUABQTRIBUIDORA BEMEDWAMENTOS LTDA"Nirez'33206833715 ' '
Homem;).— 5020153975039 ..,osioszzqm,
çammcobpgmgwsmo EM 0510812614.,E oªaeexsmo soam maes. DATAABNXO. _

' º : Aubénlibação: '.?D12380558BGMTBÚDGSESÉEWFÍEOBBÃSEGEAGSCECBOYAGI D'! 8812644150— '
Sutetãría em! MuívlªmehWi 0069255853 asma/2014;



M.. _ _.--WAWM'

JORGE LWZ BAPTISTA DE,SDUÇZA: eçm um capital Socialvde R$ 334.000,00 .(Trezent—os
e trinta e quatro. mil Reais) 'equivaleme .a: 334.000 (Trezentos & trinta e qua-tro mí!)
quotas) nb“ vaiar-unitário de R$ 1,00..£U'm Reef),

MUNIR. HAIKAL: com um capital social :de R$:-133430030 (Trazemos &- trínta e quatro
mií Reais) equivalente 3 334900 :tTrezéntos & trinta” e quatro. mil) quot-as“, no valor
unitário; de R$ 1,00 (Um Real)-,

FERNANDO BOECHAT DOS SANTOS: com um cfa'píi'àl' social de; R$ 334.000,00
(Trezentos e trinta e quatro mil“ Reais), equivaTente 3 334300 “(Trezentos & tri—nta e
quatro mil) gq uoªtas, no valor unitário. de R$ 1,99 (,UngeaI).

A responsabilidade de ca'da'fsóclo ée nestrita ao valor-de; suas quºtas, mas
todosyrespondem solidariamente pista íntegcaííízação do capitallscqia).

CLÁUSURASâª DAS quoms “sociªs
Ajs: quotas ;s'ã'jo, indivisívêfs e nãb. pbôerão. sêr cedidas nemztransferid'a'513;

terceiros sem-«o expresso consentimento.; dos outros sócios, va. quem fica assegurado.,
em igualdade de cond'íçõesª .e preço direito de p'feféêrênêía para va. su-afaquísiição se
post-as à Venda, formalizando, “se neai'íz'ada a eessão delas, =a alteração contratual»pertinente. .,

CLÁUSULA 6ª DA ADMINISTRAÇÃO
A Ja'—dmíníiitração da sqcíedade e' o used,/o' nome empresarial é exercidª—3

por todos os,.sócíos sendo necessária & ass'lnaturàdé: ”na mínimo;, dpís sóciºs, ficando
expressamente. proibidao seu usº: em,—negócios alheios àtsecíedadeespecialmente em
avais ou fianças.

CLÁUSULA 73 —DAS RETTRADAS
Os sócios administradores podàrâ'o de comum acordº, f'x'ar uma retirada

eminentes,

CLÁUSULABª- Do BALANÇO
Ao tém'ííh'o de cada exercÍc'íio Social, em 31 de'- dezembro,

"r'nenãal, a: títulº ,de PRÓ tA-BORE. observadas as disposições regulamentares

ºs
administradores prestarão contas justificadas 'de- suas administrações, procedendo %
elaboraçãº do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resuit—ado
ecºnômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quºtas, os lucrºs da perdas“.
apuradas & nos quatro meses ao termino dºe exercício social ºs sócios dada-farãº
sobre as Contas 'e' designa—“rãº admlmstradpr (ze-si) quªndo for 0 Casa“..-

Esa 315 “É

Valéra
Sccretána

Junta Camada; do Estado dq Rio de Janeiro
Empresa: QISK MED PADUA DISTRIBUtDbRA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nire: 33206633715
Prommlo: 5020143075039 OBIOQQGM

em! Arquivamento: 60602668529 OSIOQÍZMÁ

CERT IF ICO O DEF ERIMENTO EM (3510912014. E Ó REGISTRQ SOB, O NTRE E DATA ABAIXO:.
Serra Auteniíca ção: 70724BCEBBCMTBDDGQE37DE4635897EOBBASZGFACQCCCBOYACT 01 8812044 150



— CLÁUSULA 9ª »- DA DãSãOLUÇÃO DA'SOCREDADE
. No ,.çasfo de dissolução de sociedade pºr qualque-r motivo previstº em

Lei, os haveres dos sócios; serãº apurados em balanço patri'moní'alªque será dado a
conhecer dentro dº“ preloader 30 mim) dias; e— _o pagamentº daisócia desºbrigado,-
séus íi'ie'rrdeyíros, sucessores tiu-'repiesenxàntes legáis, «sérá efetuado 50% à vista em"
mºeda corrente cionais, eça res—tanta representadº pºrão. (;Dez'inotas promissóriasda
igual Valor, avaliadas por“terceirºs,.desde-que;açeªltªo'pelbs h'e zdeiros,

;“ CLÁUSULA wº — DAS Fli-WS
? Asocledade possui 2 :(duasj' filiais situadas nosseguintes endemçois;

Í A primeira situada na ”Rua; (tados Xavier, nº:. 20 '-—* Loja 3 em Bom Jesusdo
, Norta— ES, CEP:;“29>.»460-000, que tem como objetivo gsoçiál; O mmércio. atacadista de

medibamentos farmacêuticos e hospitalar, mazeri'al medica hospitalar em gerei,
material .e medicamento; hºspitalar em geral, materia! ,,edantquôgico, Iahoratnriaís.

( radioiógrcos, 't'ransnort'e— rie prodútasºfarmacêutícos e: de (mediam-entos, distribuir,
exportar e transportar m-ed'iztapngntqsf com, capital destacadº de R$ 200.060,06

' (Duzentos: mií, Reàis), ave-gíStradà na; JUCEESusIob (: NIRE nº,-. 32900379118' em
01.04.2009, devidamente inscrita "mo'CNPJªsºbso- nº. 0421695210002—01. '"

A segunda Sit-alada- na âvenidar Amaro Domingues, nº. 46, Centro em
Pirapetinga —— MG, CEP: 3:6-.'7_'30—900, Crue ”tem como ºbjetivº sociªazix 6 comérciº
atacadiSta de medicamentos fàrmatêutítos e hospitalar, material“ med.-icº 'hosp—it-aíar
em geral, material e “medicamentos hospitalar em geral, materia! odontológico,;
tabjcáratoríàís, radiológicos; transmitª-,te de" p'mdutbs farmácêutíc'os e ge
medicamentos, distribuir, exporta—r e transpºrtar "medicamentos. Corn capita?
destacam de R$ SOQOODO (ãessent—a mí! Reais)—_

cnáu'sumuª ,. msinúwmw DIVERGÉNCÍIAS
Nºs casos de dúvidas a divergência sobre ,º; presente instrumento, Nos

; * sódíos não [chegando ,a 'um—cacordb satísfató-Eíose Ufmg-am a submeterem a decisão de.
um árbitro escolhido porºso'rtéío entre names indicadºs na proporção— de um para.

impedidos de exercerem & administração da sobíedade, par-fai especial, ou em virtude
de. condenação crimlhag ou por se. encontrar sob: os efeitos dela.,- a pena que verde,;
ainda que: temporariamente, o acesso a cargos. púfbçiiços; ou por“ crimefal'ímenta'r, de
“preva'rícaêo, Deita du s'ubºrího, GORCUSSãO'Q p.eeútàtb', ou contra à ebonomía po'piuílàr,
“contra:-o. sistema'fínancei-m nacional! contrahqrmas de defesadàvconcorrênéía, cont—ra
as relações, de conãumo» iféºpúbfíca;=ouságprºprãiedade—

, “fada sócio. . _
/ — Os administradores dedaram, sob as penas, de lei,. de que não estão-

R$?”
t—

Flsa 415
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.JUngarcomerdâI dº 55de como de'-.Jan'alrb
Empresa: DÍSKÍMEU“PADUA"DISTRIBUIDQRA DEMEQXCAMENTOS' LTDANite: 33296633215 .
Protocolo; 5020143075939 «0310312014
GERTÍFIC'O O" DEFERIMENTO EM-05Í6912014, .E »O REGISTRO SGBD NÍRE E, DATAQABAIXO.

/ ' . . Áútàhxicàçâó: 197243631?&;ananaassmgªss'sasªzeoasmszssmscbcsnnca0188120324156: _,
Secretáríà' < era! Aiquíúãmemb'; 60002668529 --:65l09?2014



.Firmam-os a; presente declaraçãº para que produza os efeitos legais
cientes de qúe no :casozde comprovação :de— sua falsidade—, se'rá— nulo derpieno direito—
perante o-Regi-strot do Comérciº »o ato a que .se— integra esta“ declaração, sem prejuízo
das—“sanções penais a queeStíver, sujeito»

E por estarem 'asái'm “justos "e Contratada,- assinam º presente
instrumento em 05 (Cinco) Víás, de igúaiforma—ezfàor, senda umaxdas "vias arqúwada
na JUCERJA - Junta Cóme'rciàlºdo Estado do mo, de Janeiro outra na JU—CEES w-Junta
Cºmerciªl dº Estadº ªo Espírito Santo e dutra? ria-JUCEMG —— Junta Comercial dº
Estado de Minas Gerais.

Santo Antôn'íbd'e Pádua »— RJ,, 352, de agosto de: 20114...
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Jum-Comercialdevªstadaxgowo'dej—Janaím . _ ,
Empresa: DLSK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-LTDA
N.;rezªazasszwts , . . , ,mmao:'50291&aczsoaa'—0309;qu _ _ v _ . , y »
GERTIEICÇ-O' DEFERWENTQEMDSwQRQM. Ejggaalswosoa o-NrREg-SDATA ABAIXO. _
.Autenacaçáe; 7Q724BCEBWSQQQEE3TD asaaãgyaºeaàszsãàcecccaamcrmBanca“50
Arquivamento:00002668529 * 0510912014
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REPÚBLICA FEDERATIVA no BRASIL Q 7)ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELAS DA COMARCA DE .Ivo
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 ! Fax: (83) 3244-5484

http:/Iwww.azavedobastos.not.br
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Va'lber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos & Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digita/' ou na referida
sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentesª.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da
Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 00312014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriaís e
re-_ :ÍS. assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por eXemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada
autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraiba. endereço http'J/corregedoria.tjpb.jus.br/selo—digitall

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneldade do documento apresentado a esteCartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/12/2019 17:39:58 (horalocal) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o
Art. 1º. mª e seus 55 tº e 2º da MP 2200/2001 . como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório
Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório peloendereço de e—mail autentica©azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site ªos:/lagtgigital.azevedggastognotbr e informe O Código de Consulta desta Declaração,
Código de Consulta desta Declaração: 1422125

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 28" 2/2020 16:07:50 (hora Iocat).

1Código» de Autenticação Digital: 29772612191605480839-1 a 29772612191605480839-6 .
ºLegislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94. Lei Federai nº 10.406l2002. Medida Provisória nº 2200/2001. Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008. Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734td94f057t2d69fe6chSbffe88a7b509bdb66274f15081Bbc077140e7b1Def6030e0a9219875d4b4925f32bd233373dce441c6c3bfadd1 d88953e1651
2af4b3f2b9100b341c2d384abf25

httpszllautdigital .azevedobastos,not.brlhomeloomprova nte/2977261 21 91 605480839 1 /1
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REPÚBLICA FEDERATIVA no BRASIL

ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃOPESSOA

Av, Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Op,Tel.: (83) 3244—5404! Fax: (83) 3244—5484
http:/lwww.azevedobastos.notbr

E—mail: oartorio©azevedobastosnotbr x/

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Va'iber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oticial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer irmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba. em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identitioado individualmente em cada Código de Autenticação Digital1 ou na referidasequência. foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes“.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da
Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento 06.198 Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notariais e
rº”ª'=traís, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada
:. Iticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça doEstado da Paraiba, endereço http:/lcarregedoria.tjpb.jus.br/selo—digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a esteCartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/12/2019 17:47:01 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o
Art. 1º, mª e seus 55 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certiticado Digital do titular do Cartório
Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório peloendereço de e-mail autentica©azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site https;l/autdigitaLazevedobastgsnot.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1422128

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso-site até 261122020 16:11:50 (hora local).

*Código de Autenticação Digitai: 29772612191605500782—1 .
2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002. Medida Provisória nº 2200/2001. Lei Federal nº 13.105/2015. Lei Estadual nº8.721/2008, Lei Estadual nª 10.132/2013 e Provimento CGJ N“ 003/2014.

O referido é verdade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

0005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bffe8837b509bdb66274i1 5081 91300771 d73cdf83e8c27591 8972c961956998592bd263373dce441 c603bfadd1 (18895365669
f37209d1 eScch1 f965efacôf743
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRNATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃOPESSOA

Av. Epitácio Pessoa. 1145 Balrro dos Estados 58030—00. João Pessoa PB “(A
Tel.: (83) 3244—5404 / Fax: (83) 3244—5484http:/Mwwazevedobastosnotbr _ *

E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digita/' ou na referida
sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentesª.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da
Paraioa, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriaís e
reg" "fs, assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada
auta-., ...,—ação processada pela nossa Serventia pode ser continuada e verincada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça doEstado da Paraíba, endereço httpJ/oorregedoria.tjpb.jus.brlseIo-digitall

A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, únim e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a esteCartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/12/2019 17:45:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o
Art. 1“, mª e seus 55 1º e 2“ da MP 2200/2001. como também. o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório
Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório peloendereço de email autentica©azevedobastos.notbr

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site Dªmme!,ªgevgglobastosnotbr e informe o Código de Consulta desta Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 142131

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 26/12/2020 16:11:54 (hora local).

1Código de Autenticação Digital: 29772612191605520831—1

2Leg.;islações Vigentes: Lei Federal nº 8935/94, Lei Federal nº 1040612002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.

O referido é verdade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69feôbc0501fe8887b5090d066274f1 5081 9b00771 1260436b12d503863cc48f808a28708e2bd2e3373dce441 cSchfadd1daa953efi 00
7a7b63dbb8a23f770b4eb2a6ebdb
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃOPESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB , ,Tel.: (83) 3244—5404 / Fax: (83) 3244—5484 “&
httpzl/www.azevedobastos.not.br

E-mail: cartorio©azevedobastos.notbr %

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer times da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba. em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digita/' ou na referidasequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes“.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da
Pr"“ªba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e
re fais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada
autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verilicada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça doEstado da Paraiba, endereço http:/loorregedoria.tjpb.jus.br/selo—digital/

Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/12/2019 17:45:37 (hora local) através do sistema de autenúwção digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o
Art. “lº. 10º e seus 543“ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório
Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório peloendereço de e-mail autentica©azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site mªs:/lautdigitalezevedob t s. t. r e informe o Código de Consulta desta Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1422134

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 2811212020 16:11:56 (hora local).

1Código de Autenticação Digital: 29772612191605550758—1 _
ªLegisIações Vigentes: Lei Federal nº 8335/94, Lei Federal nº 10.406/20'02, Medida Provisória nº 2200/2001. Lei Federal nº 13.105/2015. Lei Estadual nº8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade. dou fé.

' *" CHAVE" DIGITAL
00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bffe88a7b509bdb66274f15081 9bc0771 385881 ebc7a4e58o13ec332871e4faf02bd2e33730ce441 c6o3bfadd 1 daa9536b206
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REPÚBLICA FEDERATIVA po BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELAs DA COMARCA DE JOÃOPESSOA

Av, Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030—00, João Pessoa PB 3/03,Tel.: (831) 3244—5404 / Fax: (83) 3244—5484 *http:/Mwwazevedobastosnot.br '
E-mail: cartorio©azevedobastos.notbr U

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba. em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital1 ou na referidasequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vígentesªl

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da
Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriaís e
re'" ais, assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um Código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345—X1X2) e dessa forma, cada
au. .ícação processada peia nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunai de Justiça doEstado da Paraiba, endereço http:/lcorregedoria.tjpb.jus.br/selo—digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, únicas exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a esteCartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2611 212019 17:47:56 (hora local) através do sistema de autentirzção digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o
Art. 1º, mª e seus 55 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório
Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório peloendereço de e-mail autentioa©azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse O site hºras:/lgutdigitalazgvegobagtosnot.º: e informe o Código de Consulta desta Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 142130

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 2611212020 16:11:53 (hora locai).

1Código de Autenticação Digital: 29772612191505520241—1

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº8.721/2008, Lei Estadual nº 10.1321'2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057de69feôbc05bffe8867b509bdb66274f15081Sbc0771e990a085888fIB431d7“396785be40072bd293373dce441côcBbfadd1d83953eb145
2192045314095121 86604ea42923

https/lame)igital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/29772612191605520241 1/1



rªs '

<> <%

,! .“

? & A

' ???—lªiº” É CU: ZÉÉM (ªr, * ito” ' . a í .»? , —Jªs—,aifwªá ' "& Ué,/íª ”;(-30,9 ;

"3 j . ' _ _, — l.,- ;, _ . se — .. :; ; ; ;E »; <- ,; aº; “DE souza %;

a am gira “DE ªUfZA i

º É NÉ“; ?ÉTL' 35552

" * ; ' aº); a': mas“ ; _; .; mh , .A; m ; ,. ;, __, ª

mgª—“ªªª“; " _; » , a;»; aº .. : ”233“; _ . "“i—“Leci“- . *.

: RersjáAjúrds

mwnmmn

"alavnmnss = Mªfiª. ; "

, -; “__-..” . » :=. ...-.. ._.fwnab...«,4.m.4.— Mu..,.;.,,.»....» ,“. ...,“.nvmul ;

a É,3%É”%ªE!

%: ;;.-

" ª : %%



26/12/201 9 httpszllautdigital.azevedobastos.not.br/home/compmvantel297726121 91605530616

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB IO?)
Tel.: (83) 3244—5404/ Fax: (83) 3244-5484

htth/wwwazevedobastos.notbr &E—maii: certorio©azevedobastos.not.br &

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer ªrmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos ãns de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digita/' ou na referida
sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentesª.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da
Pereª“, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notariais e
regir 5, assim. cada Seio Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345—X1X2) e dessa forma. cada
autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e veriãcada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraiba. endereço http:/leonegedoria.tjpb.jus.or/seIo-digitail

A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que eia foi realizada, a empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada. sendo da empresa
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabiiidade, única e exclusiva, peia idoneidade do documento apresentado a esteCartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26112t2019 17:48:15 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o
Art. 1º. mª e seus 55 1º e 2º da MP 2200/2001. como também. o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório
Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e—mail autentica©azevedobastos.not—br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site ªpaz/Igualigitatazgvedobagtgs.nº;.gr e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 142132

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 2611212020 16:11:55 (hora local).

1Código de Autenticação Digital: 29772612191605530616—1 _
ªLegisIações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015. Ler Estadual nº
8.721/2008. Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69feôbc05bffe8837b509bdb66274f150819bc077188ccb36b0f61e750b615d797341e36be2bd2e3373dc9441c603bfadd1daa953e025
eo8a908adcaa9e9d3e5bac1687a76

httpszllautdigitaLazevedobastosnotbr/home/oomprovante/29772612191 605530616 1/1



, »»... 1.3.“Mb.-'.;



."»;erauwrguan.aaeveuuoasrosnor.or/nome/oomprovante/ZB772612191613480318

REPÚBLICA FEDERATIVA pº BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030—00, João Pessoa PB IOÇTel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244—5484
http:/lwww.azevedobastos.notbr

E—mail: oartorio©azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referidasequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentesª.

Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notariais e
r 'trais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exempio: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada
& -nticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça doEstado da Paraiba, endereço httpzllcorregedoria.tjpb.jus.br/seio—digitai/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada. sendo da empresa
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este
Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/12/2019 17:48:48 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o
Art. 1º, mª e seus 55 1ª e 2º da MP 2200/2001. como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório
Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório peloendereço de e-mail autentica©azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site tªgs:/lautdigitaLagevggobgstoggot.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 142135

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 26" 2/2020 16:15:02 (hora local),
1Código de Autenticação Digital: 29772612191613480318—1

ºLegisiações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001. Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5fe88a7b509bdb66274f150819bc07717db426f6a1df1 53392f4090d863d868d2bd2e3373doe441c6o3bfadd1daa953e9b0eecºac891 dab3et7f6d59320fd7ac
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_ __ . Cut—“su:; a «mmm as EAI: em, ' '

CEP? 234470000 º Aeroporto " Santo Antôma de Padua » RJ mmsw'ªwevríª, amaisnkuaçlryçf

CERTIDÃO Modelo Fazendário
2020.0237644.648-1

O Responsável peêcu gerenciamento do Distribuidor ºficializado desta Comarca, éesignado na forma da éeí,
CERTIFICA com referênáa aos assuntos mencionados, & DÁ FÉ QUE, revendo em seu» poder & Cartório os livros elou
assentamentos abrangendo todo o inciso III do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judiciaí, das &?stribuíçães em cursorelativos a:

I » Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Cancun-datas, Recuperações Judlcêais & Extrajudiciaãs &
demais ações & precatórias distribuídas àa varas com competência Empresariais;
|I — Ações privativas das Varas de Fazenda Pública;;
III Ações, priva'rivas das Varas de DÍWdE Ativa Municípal;
IV — Açõ es privativas das Varas c'e- Dívida Ativa Estadual;
V - Ações privativas das Varas de DívidaAtíva Federal, desde:
sete de mais de dois mII' até sete de maio de dois mit e vinte,

NA OA CGNSTA no(s) nome(s) de DISK MED PÁDUA DtSTRIBUíDORI-ã DE MEDICAMENTOS LTDA e CNPJ:

04.215357/0001—20, pesquisadora) por semelhança, dados esses. fornecidos pelo requerente, conforme pedido de
certidão nº2020.023?644.643—1, arq uívado &!etmnicomente neste Serviço Registral

Finalidadedeclarada pelo requerentes: Concorrência e Licitação _ DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DEMEDICAM ENTOS LTDA .

ARNÁLDO BAPTISTA RODRIGUES — Man. 17507 - ANALISTâ JUDICIARJO deu'as buscas para Esta Certidão, que segueassinada eferronícamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em ONU:—.“] 2020 14:45:44

[Santo Antônio de Pádua, 07 de maio de 20213.

Elm-A u_u—anus
Nr:: fui r:.—' ',".rxn'r.

"' 'Já Id:. Semente ctm 'qu do Fãs-:B "ungiu.

, .ª. ELÍE/IECCBÓE n'est; certidão cederá ser cºn-"I'ma na Dágua b -. * ' L um.-e -". i n
.—' IT.-:rtirjãu Exªlítida rm: lmnzce. lm. 3'1 de Earssalícaçãn Narmatiuz da Cnrfªgedcria G raI de I.:sliçe da Rio deJaAeivn —Pe—jle'£majudiúal.
/ P'cfeirncnhn CGJ n“ Eli/"Diª regula morta a ciais-tin r: a um :.:—máfias orfã-r. ªms prª-75 serviços mail,-dizias do %tndu do Rio w Ja neiro
»! nocun'emo err-fude por processamento Ele:-fãn Ian. Qualquer. err-tensa ou raiva será wnslderaaa como Tad'c-“o Beach; Iteração ºu tenerife de Iran ce,
« Esta Corria 5:- Eictrõ'nic: estará dizpnnivcl para dawn-ban“ pelo período dº E“) (no—tenta“; dia: : cºr-::! da zu: nmjssãá.
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Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2020.270.07568

Em atendimento ao requerido junto a esta Ccmegedoúa—Gcral da Iustiçau'RJ por DISK l'leD PÁDUà
DISTRÃBL'IDORA DE MEDlCMIENTOS LTDA , CNPJ;"CPF nº 84.216.957/0001-20 , CERTIFICO,
para fim de prova em Licitação Pública que, de acordo com o artigo noventa coito ítem quarenta c som da
Resmuçãº número cinco, de vintce quatro de março de mil ncWecentos »: setenta e sete (I,-Mo III, do Código
de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Riº de Janeiro), baixada em cºmplementação à Resoiução

___númem um, de “vinte e um de março de“ mil novacentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, os ºfícios de
' justiça na Comarca de SANTO ANTONIO DE PÁI) UA são cmnúmero'de três, competindo ao: 1” Ofício —

tabelião de notas, oficial privativa de regiane de títulos cdocumentos, registro de imóveis dos 1“ c 2” Distritos,
rcgisiro civil de pessoas jurídicas; 2ª Ofício — tabeliãº de notas, ºficial doregistro de imóveis dos 3"- c 70
Distritos; 3” Ofício —- tabelião de matas: oficial do registro de imóveis dos 4“, Sº, 6ª e 3ª Distritos. privativo de
praticam de títulos, CERTIFICO ainda, que, compete ao RCPN 1" Distrito registro civif de pessºas naturais e
registrº de interdições & tutcias; absorveu “an-ibuições (: acerwmdos RCPN dos 2“, “Riº, 4ª, 6“. ?º c 8" Distritos, e,
de confonnid ade cam cn“; artigos doze e quatorze dº Capítulo três da Resolução número cinco, de vinte (: quatrº
de março de mil novecentos e sae-tenta e sete, que: na Comarca. de SANTO ANTÓNIO DE PÁDUA, existe
apenas um Cartório da Dish-ibuiçâo, mm atxibuições cumulativas de Contadºr e Partido:-. SANTO
ANTONIO DE PADUA—APERIBE DCP: Avenida João Jazbík. O Fórum - Aeroporto;

A seguir ºs "respectivos endereços dos sawíços; SANTO ANTONIO DE PADUA-àPERIBE "RCPN 01
DISTR: Rua das Leites, 69 SALAS 114.='.L16 E 208 - Centro; SANTO ANTONIO DE PADUA—A PERLBE 01
GP“ DE JUSTICA: AVENHJA NOSSA SENHORA DE. FATIMA, 40 - Genma; SANTO ANTONIO DE
PADUA—APERIBE 02. DF DE JUSTICÁ: Rua dos Leites, 69 SALAS 123 lºi 125 - Centro; SANTO
ANTONIO DE PADUA-APERIBEUB OF DE JUSTICA: RUA DOS LEMES, 26 LOJA, B - Centro.

E. os ervaçoes:

&) às infhrrnações do nome e nº do CPF.:“CNPJ do solicitante sãº de responsabilidade do solicitante: da
Cc:-uniãº, devendo a titularidade ser conferidapelo interessado e destimtário;
b) A autenticidade desta Certidão poderá ser éonfínnada na página da Corregedmia Geral da Justiça do Estado
do Rio de Janeiro,, no endereço http:.f'fWWWerj ,jusbnr'kzgj

c) A autenticação poderá ser efetivada, nº máximo, em até.? (três) meses após a expedição..

Rio de Janeiro: UT,-“053020 13:10:32.

Divisão de Pessoal da Direi—mia Gen-zl de Adm-inistmç'ãn da Cºrregedoria Geral (injustiça do Estado do Riº deJancim

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ 23,04 GRP—JR.! Nº 2133610693037

WWW4 .:] r_íi usbrfc LPfcanidar1.a$px 1 M



:. GOVERNO DO ESTADO DO FHC) DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA I 0%

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2020/554008 U '
Código de verificação de autenticidade*. 49ia89942?2fab70309f69377oh41"75

CERTIDÃO POSITIVÁ COM, EFEITO DE NEGATIVA - CPN

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF! CNPJ: 04.216.95??0001 «20 CAD—ICMS: Ativo

NOME ! RAZÃO SOCIAL: DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE ME DICQMENTOS LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo camas infomações registradas nos Sistemas Corporativos da
Secreiaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
ÇDNSTAM DÉBITOS perante'a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identifica—oo, porém com exigibilidade
suspensa. ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar & inscrever as dividas de sua responsabilidade, que" vierem a ser apuradas,

EMITIDA EM: osroozozo às 08:24:34
VÁLIDA ATÉr oo'orraozo

Certidão emitida com base na Resolução, SEFAZ nº 108 de ONGS/2017

OBSERVAÇÓES

Esta certidão deve estar acompanhada da Cedidão. Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da
Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PG EIS EFI nº 33/2004.

A autenticidade destra ce riid'ão pode ser confirmada pela Internet (hum!/oww O.iazenda.rj.gov.brISATI—
FiscoFaciLf'pubiiooiautentioiciadeHashCerãidaofconsuiiaAutorriiºidadoi—iashmhtmi).

A verificação de débitos é efeàuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de
estabelecimentos que porventura possam com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quandoindicada,é “informaçãoapenas ilustrativa.

3 campo GAD-ICMSatestaa situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuinjres do ICMS:
ATIVO « estabelecimento inscrito & ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NAO INSCRITO
— estabelecimento sem qualquer inscrição No caso do estabelecimento inscrito no CAD—ICMS.»sua identificação
deveráser obi-iria pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.r;í.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado nãodesobr'iga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de
Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 doAnexo E da
Parte II da Resolução SEFAZ nº 72012014.

*. ”fªinª, ;- 5;
Km“ ªº“.
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REãªÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRID'AZEVÉDO memºs
mama:: em 1888

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E barros E FRIVATND DE CASAMENTOS, INTÉRDIÇ-ÓES E TUTELAS DA COMARCA DE .)vo
PESSOA“

Av. Epitáciº Peasoa. Mªiô Bairro-dos Estadºs 580345410. Jºão Peasoa PB I 0Tel.: (33; 32%5494 .: Fam eggs) 32445334 Ihttp-:!Nn'mazevedobastos..not.br '
E—mail: camriorªmvedcbasiasnatbr

U

DEC LARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGHAL

. ....w, .._»..ww*-._........»_...,_..._4...u._...W “. w....» ,,.., M . , “-,. _... ".... ....-....-.-...,. .-WW._—Mn,um_»w..nw .. ”...,.-vwªm," ,--.,-.. ___. ...—..W._M__u. “,.-“,,,...“ , _ . ____._,M_A__._-_,_,_,,_..,

Cr Bei”. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Dªcia da Primeira Registro C'víl de Náscimenms e Óbitºs & Privativo deCasamentips, Inmrdicpõas a- Tute'íaã
com atribuição de autenticar e rgcunliecer fin-nas da Comarca de João Pessoa Capim da Estado da Paraíba. em vinude de Lei, az,..c

DECLARA para as. Davidoã fÍl'IS de direiào que. o documento em anexo identificada individualmente'em cada Código da Autenticação Digita." ou na referida
Sequência, foi auImtica—dos de acordo com as íegisiações & normas vfgenãesª.

DECLÁRO ainda Que, para garanãr transparência e segurança jurídica de todos as aºnscriundos dos respeczªzvgs samiços dª Notas e Registrºs do Estado da
Paraíba,. a Corregedoria Geraf de J.:sti'ça editou o Provimento CGJPB Nº (IGG—i'zmd. determinando a inserção de um código em tºdos os'atcs materiais a
reg""”ª155, assim. cada Selo Digimâda FíscaIízaçãn Extrajudlzzial mnIém um códigº único [,nar- emmplo: Selo Digital:. ABCTZHEEJC'IXZJ & dasa forma, cada
am cação prºcessada pela nossa Sawentia pode 53 conãn'nada everiíicada mans vezas quamo for necessário através do site cªo Tribunal de Justiça dº
Estado da Paraíba, endereçº hain #.fcorregedoriaijpbjus.Missão-digital!

& auta—iticzação s'igêtal do documento faz prova de que,. na gata & hpi-e. em que ela foi realizada; à empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENT05 LTDA tinha pºsse de' um dºcumenta com as mesmas caracàefísticas que foram reprºduzidas na cópia autenticada... sando da empresa
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA & responsabilidade,"ú nim & excêusivs. pela idoneidade do documentº apresantado a esteCartório.

Esta DECLPIRAÇÃO .ªo-': emitida em 07/05r202n 16:31:20 (hora local) aimvés do sísmma de autenticaçãº digizaa daçamno Azevédo-Basms, de acordo mm 0
ªm. “lª., 10“ a seus 55, 1ª e 2“ da MP 220032301. oomo' também, o documento eletrônicº autenIICadu comendo oCertiIim/do Digital da titular do Cartório
ªzevém) 885105, poderá ser solicitado diretamente a_emprersa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAOU ao Canázio pelo
ande *éço de ri.—mail auteMicaQazev-zcobasms.nothr

ªara informações mais detalhadas deste ato, acesse o sita ªºs:-"ÍQLEÚÍQHQ[aZéêvedtlhf-IISÍOS nm h[ e iniciam” o código em Conseil; desta Decíamçâa,

:ádiga de Consulta desta Declaração: 1497001

fa mnsuãm desta Declaração eãtara' .cispanivel em nosso site até amazon 09:18:18 (hora local).

Código de Autenticação Dlgizal: 297?0604200814000896—1 ,
Legislações Vigentes: Lei Fedºra! nª28.935"94. Lei Federal nº "046632002. Mwida Provisória n" ZZGOJZUÚI. Lei Federaf» nª 1316532015; LeI Estadual nº
532132008“. Lei Estadual nº 16.1'32f2013 & Fªmvimento CGJ Nº 3013/2014.

.“) ref.:—rico & verdade,-dou fé_

E HAVE DIGITAL

DÚOÚSb'I &?34MEME!STQCJ'ÉE'feBbc05b96?fCGOcoe059891ab934496743b'IeZSe—“IQBÚGÉEÍQTdIJfaôfDBãããZcfõaZBI 302bd2a3373dce44 1 CBC—EMEI“ 1 (1539533493
326bb26575ae21 aafãaacõcãaaaõ

' [ ªwamiu :
, .WMLMNM um um,

hitpszfiautdigizc :.amvednhasmsmt.bri'homefcnmpmva ntef29W0604200914000895 m
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍWDA ATIVA

Ceninca. lendrzlem visãa as infomações—fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido 2959032020 . que no período de 19??? atéDÁJOZÉOZO NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITD em'D'l'vlda Aiwa para cicnnfrãbuinte abaixo: '

RAZÃO seem: DISK MED PADUA msmzaummm DE mamcm ramos

CNPJ: 04.21 assumam-zo INSCRIÇÃO ESTADUAL: ??.1 71450

A cenidãc negativa de Dívida. Niva & a cenfidàa negativa de ICMS ou a certidão para não contnbulnte do ICMS wrnemg tesão validade quandoaprasantad as em comunica“ ' '
“ A emanação casia certidãº está condiciºnada ;; v&rífiraçã-u de sua-autentãcídade na lNTERNET, no enderaªço'rmp:.r'Awmdivídaasívarj.ªmar..

mom—:O cªmbio: vxw.521o.9070.su53

Esta nartim'ám tem validade até 913'091202Ú . considerado “180 ícenão & oiãentaj dias após a data da pesqunsa cadastral realizada em 0550332020-
35 1303336 . conforma-artigo 11 nm Resoluçãa N. 2690 de 0531332009.

Em casa de dúma. recºrra a PROCURADORIA:

Procuradºr — Regional de HAPERUNA

.fwn Zulamãth Biâãencourt 300 4º Andar - sala mªl.,

Emitida em 1DJ'B3J'2'32'3 às 961052393



27/01/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: D4.216.957/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabiiídade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas e créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas âliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a “d' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriõcaçâo de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:47:40 do dia 27/01/2020 <hora e data de Brasilia>.
Váiída até 25/07/2020.
Código de controle da certidão: E3CQ.5179.B9DB.F.092
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

“L
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» . /"'x. , ',, '«by . l_ , bJODIC ARIO
JWSTIÇH DG TRÁBADHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: O4.216.957/0001—20
Certidão nº: 3087124/2020
Expedição: 03/02/2020, às 08:59:44
Validade: 31/07/2020 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.216,957/0001-20,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642—A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona—se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



BAIXA caçamba

FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

Fª. FEDERAL

Certificado de Regularidade do

O4.216.957/0001-20

DISK MED PADUA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA

ROD PIRAPETINGA X PADUA S N / SANTA LUZIA / SANTO ANTONIO DE PADUA / RJ/ 28470—000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia doTempo de Servico — FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes dasobrigações com o FGTS.

Validade:13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031303180071854675

Informação obtida em 25/03/2020 14:24:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

UW
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 054/2020

Processo Nº" 1849/2020 de (36/05/2020.
Dispensado De Licitação, conforme Artigo 24, inciso IV, dia Lei 8.666/1993 e
alterações e Artigo 4 da Lei 13.979/ 2020. .

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU E A
EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

0 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida Conde D'Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu — ES, inscrito no CNPJ sob o nº
27.165.208/0001—17, neste ato representado pelo Prefeito E>»mo. Sr. EDUARDO
MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, solteiro, Administrador, inscrita no CPF sob o nº
979.396.177—53, CI nº 951.826—ES, residente na Fazenda da Penha, Zona Rural, s/nº,
Taquaraçu, Ibiraçu/ES, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº
14.635.944/0001-40, com sede na Rua Domício da Silva Martins, 33, Centro —
Ibiraçu/ES, neste ato representado pela Senhora Secretária Municipal de Saúde
ROSICLEA PELISSARI OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº
031.664.557-52, residente na residente na Rua Maria da Penha Moxaes Depizzoi, nº 65 —
São Cristovão - Ibiraçu/ES, CEP 29.670-000, doravante denominaco CONTRATANTE, e
de outro lado a empresa HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODU'i OS HOSPITALARES
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 35.997345/0001-46,
com sede na Rua Alcindo Guanabara, nº 417, Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES - CEP
29.106-400, representada neste ato pela Sra. ANGELA MARIA DAZZI PIOL, brasileira,
casada, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 005.371.667 18, RG nº 331.118
SSP/ES, doravante denominada CONTRATADA, com fundamentação legal no Artigo 24,
inciso IV, da Lei 8.666/1993 e alterações e Artigo 4 da Lei 13.979/2020, que se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente é a Contratação EMERGENCIAL de empri;_--sa para Aquisicão de
Medicamento, para atender a demanda do Municipio durante o periodo de pandemia do
COVID-19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS conforme processo
protocolado sob n.º 1849/2020 de 06/05/2020, obedecendo rigorosamente às instruções
e anexos. ' (&

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, [biraçu - Espírito Santo 1
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 —— www.ibiracu.es.gov.br



“(Éº
lsluAG“

PREFEITURA MUNICIPAL DE lBlRAÇU

1.2 — Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações
solicitadas, estes serão devolvidos, aplicando-se as penalidades cabíveis.

1.3 - A Contratada será responsável pelo fornecimento dos produtos, objeto deste
instrumento contratual, pelo preço global proposto e aceito pelo Contratante.

1.4 - A Contratada deverá observar rigorosamente as instruções da Secretaria
competente, no que tange as datas de entrega e validade dos produtos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto desta Dispensa de Licitação
correrá a conta do Orçamento vigente, recursos próprios, a saber:

Nomenclatura Código Descrição
Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

Aquisição de Medicamento para O Pronto
Dotação 110001.1030100252.077 Atendimento Municipal
Elemento de 3390300000 Material de Consumo
Despesa
Fonte de 1213000000 Recursos do SUS
Recurso

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PAGAMENTO

3.1 — O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento dos produtos descritos na
Cláusula Primeira 0 valor de R$ 2.310,00 (Dois mil e trezentos e dez reais). O
pagamento será de acordo com as entregas efetuadas, devendo a Contratada emitir as
respectivas faturas (Notas Fiscais) que, devidamente comprovadas e atestadas pelo
Órgão Gestor do Objeto deste Contrato, deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias após
a sua emissão.

3.2 — Para fins de pagamento a Contratada deverá emitir Nota fiscal em nome do Fundo
Municipal de Saúde ”(CNPJ“ nº —'14;635.944/0001-40)-.

Avenida Conde Dº'Eu, 486, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo 2 %
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3.3 — Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresertação das Certidões
Negativas de Débito de INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias
autenticadas em cartório), que deverão ser anexadas à(s) nota(s) fiscal e entregues aoSetor de Contabilidade. ,
3.4 — O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe
forem devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

3.5 — Os preços serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos.

3.6 — Estão incluidos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros,
licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para a prestação dos
respectivos serviços e fornecimento dos materiais.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIÇOES DE ENTREGA DOS PRODUTOS

4.1 — Por resultar em obrigações futuras, a contratação será celebrada com duração
de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do termo de
contrato.

4.2 - O prazo para a entrega do MATERIAL, objeto desta dispensa de licitação, será de
05 (cinco) dias corridos, após o recebimento da autorização de fornecimento/execução
expedida pela Gerência de Administração Geral e Suprimentos.

4.2.1 - As entregas serão efetuadas nas quantidades solicitadas pelas secretarias
mediantes Ordem de Fornecimento expedida pela Gerência de Administração Geral e
Suprimentos.

4.2.2 - O Material-deverá ser entregue na Unidadede—Pronto Atendimento Municipal,
situada no endereço: Rua Martins Pescador, nº 26, Ericina, Ibiraçu -_ES, nos dias úteis
no horário de 08h às 11h e de 13h às 15h30m.

4.2.3. Os produtos serão recebidos da seguinte forma;

a) - definitivamente, no mesmo dia, após a verificação da conformidade do objeto e
consequente aceitação.

4.2.4 - A Ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade requisitante,
indicação expressa dos números do contrato, do processo, identifiagação da Contratada,
as especificações do objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega.

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo nª 3
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4.2.5 - A ordem de fornecimento será expedida por qualquer meic: de comunicação que
possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusivefac-símile e correio eletrônico. '
4.2.6 - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às; especificações, estes
serão devolvidos, aplicando-se as penalidades cabíveis.

4.2.7 - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do
fornecimento e entrega dos produtos.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇOES DE EXECUÇÃO E GARANTIA

5.1 — A Contratada obriga-se a providenciar o fornecimento dos produtos, sempre em
regime de atendimento à fiscalização do preposto do Contratante, dispondo este de
amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO

6.1. O O CONTRATANTE fiscalizará rigorosamente as condições do objeto do presente
contrato, por meio de servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Desenvolvimento Humano, designado através da Portaria nº 20.477/2020.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 — É vedada a sub-contratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste
Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1 — 0 Prazo de vigência do presente Contrato será celebrado com duração de até
180 (cento e oitenta) dias.

8.2 — O presente ajuste também perecerá por perda de objeto, se esgotado o
quantitativo contratado antes de findo o prazo acima estabelecido.

8.3 — o prazo para assinatura do contrato é de 03 (três) dias, contados a partir da datada convocação para esse fim. E

sªlªAvenida Conde Dª'Eu, 486. Centro, Ibiraçu - Espirito Santo
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CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA»

9.1 — A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao
Contratante e/ou a terceiros, decorrentes da execução do fornecimento parcial ou total,
isentando—o de todas as reclamações que surjam subseqiientemente, sejam elas
resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física, ou jurídica envolvida
no fornecimento dos respectivos produtos.

9.2. Entregar os produtos de acordo com as condições e prazos.. estabelecidos neste
Contrato;

9.3. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente
do contratante;

9.4. Transportar os produtos e disponibilizar mão de obra para entrega dos mesmos;

9.5. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Contratante, atendendo
prontamente a todas as reclamações;
9.6. Custear o frete relativo à devolução dos produtos defeituosoge dentro do prazo de

garantia;

9.7. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações
assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.566/1993;

9.8. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais,
seguros e quaisquer outras não mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer
tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando o Contratante de
qualquer responsabilidade;

9.9. Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo a discriminação estabelecida no anexo I
deste contrato;

9.10. Os produtos deverão ter qualidade garantida pelo fabricante, e estar em plena
condição de uso;

9.11 — A Contratada cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus
inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis
do Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇõES DA CONTRATANTE & &?
5Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo
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10.1. Designar servidor com competência necessária para promover o recebimento do(s)
produto(s), sob os aspectos quantitativos e qualitativos, assim com-:.) prazo de entrega;

10.2 Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto da
contratação, para que a Contratada possa cumprir as obrigações dentro das normas e
condições da aquisição;

10.3 Cumprir com a Contratada todos os compromissos financeiros autorizados e
assumidos em decorrência da contratação;

10.4. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas no Termo de Referência e
neste Contrato;

10.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da
contratação;

10.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do(s) produto(s);

10.7. Notificar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no fornecimento, para que sejam tomadas as medidas corretivas
necessárias;

10.8. Notificar a Contratada, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais
penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa;

10.9 Efetuar os pagamentos a Contratada na forma e nos prazos previstos neste
contrato, após o cumprimento das formalidades legais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 — Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno
direito, independentemente de notificação judicial, não impor—tando com isso, no
pagamento de qualquer indenização a Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1- A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o
fornecimento do objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes nos
artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, a saber: ªº?

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, lbiraçu - Espírito Santo 6
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12.2 - Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total do contrato.

12.3 — Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e
comprovada, o não cumprimento, por parte da Contratada das obrigações assumidas, ou
a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da
falta, as seguintes penalidades:

e) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do
fornecimento realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-
se—á a multa prevista na alínea “b”.

b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente
aos itens constante da ordem de Fornecimento, na hipótrse de qualquer das
obrigações assumidas.

c) - Cancelamento da contratação e suspensão temporária dcé direito de licitar com
o Contratante, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até
02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento integral cie, no mínimo, uma
Ordem de Fornecimento ou descumprimento parcial de mai-.:; de uma Ordem de
Fornecimento.

d) — Constatada a inveracidade de qualquer das informacões fornecidas pela
Contratada, esta sofrerá suspensão temporária do direito de ªicitar e impedimento
de contratar com o Contratante pelo prazo de 12 (doze) meses.

12.4 - A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação,
notificação ou protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão
que tiver dado causa à notificação extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

13.1 - Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pela
Lei 8.666/1993 e pela Lei 13.979/2020.

13.2 — O Contrato fica vinculado ao termo de Dispensa de Licitação desta proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO & &
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14.1 O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Ofiu'ai do Estado, dando—
se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo a
despesa por conta do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 — Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento Fica eleito o
Foro da Comarca de IBIRAÇU - ES, por mais privilegiado que outros sejam.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Ibiraçu — ES, 13 de maio de 2020.

EDUARDO MAà ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

ROSICLEA PE I SARI OLIVEIRA
FUNDO MUN CIPAL DE SAUDE

CONTRATANTE

HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CO NTRATADA

LTD“
oo. HOSP-

a3M. DE '“ 01—46DROGPs , 45/00
"espia”; 35.997 ªrm (27) 3391-068“

Avenida Conde Dº'Eu, 486, Centro, ibiraçu - Espírito Santo 8
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO I 17;
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO &&;

ANEXO - CONTRATO Nº 000054/2020 - SEQUENCIA Nº0000ª30799

Origem Dispensa Nº 000011/2020 Processo 001 849/2020
Contrato Contrato Nº 000054/2020

Empresa IHOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ CNPJ: 35.997.345/0001-46 '
Endereço Avenida RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTOVAO'COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400

Secretaria 00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local 00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ltem Lote Especificação Marca UN Quant Unitário Valor Total
001 001 Éâgâéeõnªírªâà 4 ml AM 300,00 6,0000 1.800,00
102 003 Eãgªgªgâàg/zoml AM 20,00 90000 180,00
003 005 ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML AM 2000 1615000 30,00

SECRETARIA MUNICi. ªAL DE SAUDE: 2.310,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.310,00

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA: 2.310,00
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CONTRATO EMERGENCIAL Nº 055/2020

Processo Nº' 1849/2020 de 06/05/2020.
Dispensado De Licitação, conforme Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/ 1993 e
alterações e Artigo 4 da Lei 13.979/2020.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU E A
EMPRESA DISKMED PADUA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS
LTDA.

0 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida Conde D'Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu — ES, inscrito no CNPJ sob o nº
27.165.208/0001—17, neste ato representado pelo Prefeito Exmo. Sr. EDUARDO
MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, solteiro, Administrador, inscrito no CPF sob o nº
979.396.177-53, CI nº 951.826-ES, residente na Fazenda da Penha, Zona Rural, s/nº,
Taquaraçu, Ibiraçu/ES, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº
14.635.944/0001—40, com sede na Rua Domício da Silva Martins, 33, Centro —
Ibiraçu/ES, neste ato representado pela Senhora Secretária Municipal de Saúde
ROSICLEA PELISSARI OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº
031.664.557-52, residente na residente na Rua Maria da Penha Moraes Depizzol, nº 65 —
São Cristovão - Ibiraçu/ES, CEP 29.670—000, doravante denominado CONTRATANTE, e
de outro lado a empresa DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.216.957/0001-20,
com sede na ROD. PIRAPETINGA X PADUA SN, SANTA LUZIA, SANTO ANTONIO DE
PADUA — RJ CEP 28.470-000, representada neste ato pela Sr. JORGE LUIZ BAPTISTA
DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 150590906-
63, RG nº 331.118 SSP/ES, doravante denominada CONTRATADA, com fundamentação
legal no Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e alterações e Artigo 4 da Lei
13.979/2020, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente é a Contratacão EMERGENCIAL de empresa para Aauisicão de
Medicamento para atender a demanda do Município durante o período de pandemia do
COVID—19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS, conforme processo

Avenida Conde D“Eu_. 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo & 1
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protocolado sob n.º 1849/2020 de 06/05/2020, obedecendo rigorosamente às instruções
e anexos.

1.2 - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações
solicitadas, estes serão devolvidos, aplicando-se as penalidades cabíveis.

1.3 - A Contratada será responsável pelo fornecimento dos produtos, objeto deste
instrumento contratual, pelo preço global proposto e aceito pelo Contratante.

1.4 - A Contratada deverá observar rigorosamente as instruções da Secretaria
competente, no que tange as datas de entrega e validade dos produtos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto desta Dispensa de Licitação
correrá a conta do Orçamento vigente, recursos próprios, a saber:

Orgão 110 Secretaria MunICIpaI de Saude — SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS

Aquisição de Medicamento para 0 Pronto
Dotaçao 110001.1030100252.077 Atendimento Municipal

E'ºmentº de 3390300000 Material de Consumo
Despesa

Fºnte de 1213000000 Recursos do sus
Recurso

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR E PAGAMENTO

3.1 - O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento dos produtos descritos na
Cláusula Primeira 0 valor de R$ 4.485,00 (quatro mil e quatrocentos e Oitenta e
cinco reais). O pagamento será de acordo com as entregas efetuadas, devendo a
Contratada emitir as respectivas faturas (Notas Fiscais) que, devidamente comprovadas
e atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto deste Contrato, deverão ser pagas em até 30
(trinta) dias após a sua emissão.

Avenida Conde DªªEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo f,. 2
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3.3 - Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões
Negativas de Débito de INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias
autenticadas em cartório), que deverão ser anexadas à(s) note(s) fiscal e entregues ao
Setor de Contabilidade.

3.4 — O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe
forem devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

3.5 — Os preços serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos.

3.6 — Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros,
licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para a prestação dos
respectivos serviços e fornecimento dos materiais.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIÇõES DE ENTREGA DOS PRODUTOS

4.1 - Por resultar em obrigações futuras, a contratação será celebrada com duração
de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do termo de
contrato.

4.2 — O prazo para a entrega do MATERIAL, objeto desta dispensa de licitação, será de
05 (cinco) dias corridos, após o recebimento da autorização de fornecimento/execução
expedida pela Gerência de Administração Geral e Suprimentos.

4.2.1 — As entregas serão efetuadas nas quantidades solicitadas pelas secretarias
mediantes Ordem de Fornecimento expedida pela Gerência de Administração Geral e
Suprimentos.

4.2.3. Os produtos serão recebidos da seguinte forma;

a) - definitivamente, no mesmo dia, após a verificação da conformidade do objeto e
conseqúente aceitação.

&
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4.2.4 — A Ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade requisitante,
indicação expressa dos números do contrato, do processo, identificação da Contratada,
as especificações do objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega.

4.2.5 - A ordem de fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação que
possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive
fac-símile e correio eletrônico.

4.2.6 - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações, estes
serão devolvidos, aplicando-se as penalidades cabíveis.

4.2.7 - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do
fornecimento e entrega dos produtos.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÓES DE EXECUÇÃO E GARANTIA

5.1 — A Contratada obriga-se a providenciar o fornecimento dos produtos, sempre em
regime de atendimento à fiscalização do preposto do Contratante, dispondo este de
amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO

6.1. O O CONTRATANTE fiscalizará rigorosamente as condições do objeto do presente
contrato, por meio de servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Desenvolvimento Humano, designado através da Portaria nº 20.477/2020.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 — É vedada a sub-contratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste
Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1 — 0 Prazo de vigência do presente Contrato será celebrado com duração de até
180 (cento e oitenta) dias.

8.2 — O presente ajuste também perecerá por perda de objeto, se esgotado o
quantitativo contratado antes de findo o prazo acima estabelecido.

Avenida Conde DººEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 4
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8.3 — O prazo para assinatura do contrato é de 03 (três) dias, contados a partir da data
da convocação para esse fim.

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1 - A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao
Contratante e/ou a terceiros, decorrentes da execução do fornecimento parcial ou total,
isentando—o de todas as reclamações que surjam subseqúentemente, sejam elas
resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida
no fornecimento dos respectivos produtos.

9.2. Entregar os produtos de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste
Contrato;

9.3. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente
do contratante;

9.4. Transportar os produtos e disponibilizar mão de obra para entrega dos mesmos;

9.5. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Contratante, atendendo
prontamente a todas as reclamações;

9.6. Custear o frete relativo à devolução dos produtos defeituosos dentro do prazo de
garantia;

9.7. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações
assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993;

9.8. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais,
seguros e quaisquer outras não mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer
tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando o Contratante de
qualquer responsabilidade;

9.9. Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo a discriminação estabelecida no anexo I
deste contrato;

9.10. Os produtos deverão ter qualidade garantida pelo fabricante, e estar em plena
condição de uso;

9.11 - A Contratada cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus
inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leisdo Trabalho. ª

Avenida Conde DªºEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 5
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇõES DA CONTRATANTE

10.1. Designar servidor com competência necessária para promover o recebimento do(s)
produto(s), sob os aspectos quantitativos e qualitativos, assim como prazo de entrega;

10.2 Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto da
contratação, para que a Contratada possa cumprir as obrigações dentro das normas e
condições da aquisição;

10.3 Cumprir com a Contratada todos os compromissos financeiros autorizados e
assumidos em decorrência da contratação;

10.4. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas no Termo de Referência e
neste Contrato;

10.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da
contratação;

10.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do(s) produto(s);

10.7. Notificar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no fornecimento, para que sejam tomadas as medidas corretivas
necessárias;

10.8. Notificar a Contratada, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais
penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa;

10.9 Efetuar os pagamentos a Contratada na forma e nos prazos previstos neste
contrato, após o cumprimento das formalidades legais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 - Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno
direito, independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no
pagamento de qualquer indenização a Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1- A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o
fornecimento do objeto deste contrato, sujeitando—se as penalidades constantes nos

artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, a saber: ©
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14.1 O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado, dando—
se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo a
despesa por conta do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 — Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento Fica eleito o
Foro da Comarca de IBIRAÇU — ES, por mais privilegiado que outros sejam.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Ibiraçu — ES, 13 de maio de 2020.

EDUARDO MARÉz—ANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

ROSICLEA %SSARI OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATANTE

DE MEDICAMENTOS LTDADISKMED PADUA DISTRI UI
' DACON

TESTEMUNHA :

Avenida Conde DªºEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 8
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Edital disponível no site www.con-
ceicaodocastelo.es.gov.br
A redesignação da data de abertura
do certame se deu em razão de que
na data anteriormente designada,
a sessão não foi realizada em razão
de erro na publicação da Memória
de Cálculo. No momento de dispo-
nibilização do edital e seus anexos
no sítio oficial do Município na rede
mundial de computadores ocorreu
o envio equivocado da memória
de cálculo, afetando diretamente
a elaboração das propostas. Os
envelopes ja' protocolizados estão
disponiveis para devolução aos
licitantes participantes.

Conceição do Castelo, ES, 25 de
maio de 2020.

Valéria Pravato Guarnier
Presidente da CPL

Protocolo 584906

Divino de São Lourenço

AVIso DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial SRP nº.

08/2020-FMS.
EXCLUSIVO PARA ME E EPP

COM PRIORIDADE PARA ME E
, EPP LOCAL

O MUNICIPIO DE DIVINO DE SÃO
LOURENÇO/ES,Torna Público que,
fará realizar seguinte processo
licitatório.

Objeto: Registro de Preços para
a Aquisição de Pneus para atender
as necessidades da Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Protocolo dos Envelopes: Até às
08:30 horas do dia 05/06/2020.
Credenciamento: até as 08:30
horas dia 05/06/2020.
Abertura: As 08:30 horas do dia
05/06/2020.
Local: Sala
Prefeitura.
O Edital está disponivel no Site:
www.dsiourencoesgovbr
Divino de São Lourenço/ES, 25 de

Maio de 2020.
Gefherson Glicério

da Silva Batista
Pregoeiro Oficial

de Licitações da

Protocolo 584856

IERMSLADJJLDICAÇAQ
CARTA CONVITE Nº 002/2020.
O Prefeito Municipal de Divino de
Divino de São Lourenço—ES, tendo
em vista o contido no processo
já licitado sob nº 000124/2020,
objetivando a escolha da proposta
mais vantajosa para a Aquisição de
Material Elétrico para Manutenção
dos Prédios Públicos, Campo
Society, Quadra Poliesportiva,
Campo de Futebol, Iluminação
Publica e demais locais públicos
durante o exercício 2020, em
face ao resultado do certame
transcrito nas ata de reunião para
recebimento, abertura, análise
e julgamento, assinadas pela
Comissão Permanente de Licitação
-CPL, ADJUDICA seu objeto(s) à(s)
empresa(s): J. S. B. MATERIAIS
ELETRICOS LTDA-ME CNPJ:
04.516.879/0001-80 vencedora
dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15,

17, 18, 41, 43, 45 com valor total
de R$ 78.580,00( Setenta e oito mil
quinhentos e oitenta reais).; e a
empresa D. R . VIEIRA-ME CNPJ:
17.467.850/0001—05 vencedora
dos itens 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 47,
48, 49, 50, 51 com valor total de
R$ 19.129,00(Dezenove mil cento
e vinte e nove reais) e a empresa
CRISTAL ELETRICA EIRELI
EPP CNPJ: 10.526.290/0001-
65 vencedora do item 42 R$
6.095,00(Seis mil e noventa e
cinco reais);

Divino de São Lourenço-ES,
22 de maio de 2020.

Eleardo Aparício Costa Brasil
Prefeito Municipal

Protocolo 584815

IERMQHQMQLQGAÇAQ
CARTA CONVITE Nº 002/2020.
O Prefeito Municipal de Divino
de Divino de São Lourenço-ES,
HOMOLOGA, em todos os termos,
os procedimentos contidos no
processo administrativo nº
000124/2020, objetivando a
Aquisição de Material Elétrico para
Manutenção dos Prédios Públicos,
Campo Society, Quadra Poliespor-
tiva, Campo de Futebol, Iluminação
Publica e demais locais públicos
durante o exercicio 2020.
-J._ 5. B. MATERIAIS
ELETRICOS LTDA—ME CNPJ:
04.516.879/0001-80 Valor
Total: R$ 78.580,00( Setenta
e oito mil quinhentos e oitenta
reais).,-
—D. R . VIEIRA—ME CNPJ:
17.467.850/0001-05 com Valor
Total: R$ 19.129,00(Dezenove mil
cento e vinte e noye reais)
- CRISTAL ELETRICA EIRELI
EPP CNPJ: 10.526.290/0001-
65 Valor Total R$ 6.095,00(Seis
mil e noventa e cinco reais);
Divino de São Lourenço-ES, 22 de

maio de 2020.
Eleardo Aparicio Costa Brasil

Prefeito Municipal

Protocolo 584816

Domingos Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇAO

A Prefeitura Municipalde Domingos
Martins torna público que fará
realizar licitação, especificada a
seguir:

TOMADA DE PREÇOS Nº
004/2020

Objeto: Contratação de empresa
especializada para execução de obra
de implementação de um campo de
futebol society, na localidade de
Vivendas de Pedra Azul, Distrito de
Aracê, no Municipio de Domingos
Martins, com fornecimento de
materiais, ferramentas e mão
de obra, conforme planilha e
cronograma físico nnanceiro
Data de abertura: 10 de Junho de
2020 -09:00 horas
Valor da Obra: R$ 170.490,57

Am.-mio dignulmcmc pcln leh DFPARTAWENTO ur. TWRENQ Ji Ol'—ll “(Ai. DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- ' « T-i '»mu Mumia-ieira. _“de Mmmk'wril .» _“ . «.
fnduw dc ,Auuzmimçilu: XSJShSAT

LICITACOES
CADERNO DOS MUNICIPIOS

Vitória (ES), terça-feira. 26 de Maio de 2020.
INFORMAÇOES E CÓPIA DO
EDITAL: Comissão Permanente
de Licitação - Rua Bernardino
Monteiro, 22, Centro, Domingos
Martins - ES; Tel.(27) 3268-3214,
no horário de 08:00 às 11:00 e de
13:00 às 16:00 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.

Domingos Martins - ES,
25 de Maio de 2020.

Rogério Aldemir da Penha
Presidente da CPL

Protocolo 584887

Guarapari

AVISO DE ABERTURA DE
LICITAÇAO

O Município de Guarapari-ES
torna público a ABERTURA da
licitação para modalidade PREGÃO
ELETRONICO 040/2020, COM
LOTE EXCLUSIVO PARA ME EPP
OU EQUIPARADAS, PROCESSO
Nº 3264/2020 e 805/2020,
visando a AQUISICAO DE
MATERIAL DE CURATIVO,
MEDICAMENTOS PARA SAÚDE
DA MULHER, TUBERCULOSE/
RANSENIASE - SEMSA.
Inicio Do Acolhimento Da Proposta
E Dos Documentos De Habilitação:As 08:00 Horas Do Dia
09/06/2020
Limite Para Acolhimento Da
Proposta E Dos Documentos De
Habilitação: As 09:00 Horas Do
Dia 10/06/2020
Data E Horario Da Abertura Das
Propostas: As 09:00 Horas Do
Dia 10/06/2020
Data E Horário _de Abertura Da
Sessão Pública: As 10:00 Horas
Do Dia 10/06/2020
www. r ri. . v. rE-mail: '
DL

Guarapari/ES, 26 de maio de 2020

Luciane Nunes de Souza
Pregoeira

Protocolo 584886

AVISO DE
LICITAÇÃO
O Município de Guarapari-ES
torna público a ABERTURA da
licitação para modalidade PREGÃO
ELETRONICO 041/2020,
REGISTRO DE PREÇO,
EXCLUSIVO PARA ME EPP OU
EQUIPARADAS, PROCESSO Nº
4636/2020 e 895/2020, visando
a CONTRATAÇAO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO - DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇAO -
SEMOP.
Início Do Acolhimento Da Proposta
E Dos Documentos De Habilitação:

ABERTURA DE

As 08:00 Horas Do Dia
12/06/2020
Limite Para Acolhimento Da
Proposta E Dos Documentos De
Habilitação: As 09:00 Horas Do
Dia 15/06/2020
Data E Hora'rio Da Abertura Das
Propostas: As 09:00 Horas DO
Dia 15/06/2020
Data E Horário de Abertura Da

Sessão Pública: As 10:00 Horas
Do Diª 15/06/2020

b_r.

Guarapari/ES, 26 de maio de 2020 VW

Luciane Nunes de Souza
Pregoeira

Protocolo 584990

AVISO DE DISPENSA DE
LICITAÇAO CT 054 E 055/2020

A Secretaria Municipal de
Administração torna pública a
DiSpensa de Licitação, em favor
de HOSPIDROGAS COM. DE
PROD. HOSPIT. LTDA, CNPJ nº
35.997.345/0001-46, R$ 2.310,00,
e DISKMED PADUA DIST.
DE MEDICAM. LTDA, CNPJ nº
04.216.957/0001-20, R$ 4.485,00.
Objeto: Contratação EMERGENCIAL
de empresa para Aquisição de
Medicamento, para atender a
demanda do Municipio durante o
período de pandemia do COVID-19,
a pedido da SEMUS, conforme
Processo Nº 1849/2020. Vigência:
180 dias a partir da assinatura do
contrato, Dispensada de Licitação,
Conforme Artigo 24, inciso IV,
da Lei 8.666/1993 e alterações
e Artigo 4 da Lei 13.979/2020.
Contratante: Município de Ibiraçu,
através do Fundo Municipal de
Saúde.
Ibiraçu, 25 de maio de 2020.
Leticia Rozindo Sarcineiii Pereira
Secretaria M. de AdministraçãoRatinco a dispensa de
Licitação referente ao Processo
Administrativo Nº: 1849/2020.
ID: 2020.030E0500001.09.0007.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Protocolo 584839

Ibitirama

AVISO DE RESULTADO DE
"DISPUTA

PREGAO ELETRONICO
Nº 010/2020

O Pregoeiro e Equipe de Apoio da
Prefeitura Municipal de Ibitirama
- ES, constituída pelo Decreto
nº 094/2020, torna público para
conhecimento dos interessados,“ o
resultado de disputa do PREGAO
ELETRONICO 010/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
para possível fornecimento de
móveis de escritório; equipamentos
de cozinha; eletroeletrõni-
co; informática; cama, mesa e
banho; brinquedos; e outros, em
atendimento a secretaria municipal
de educação.
Arrematantes: “Artflex Móveis
Escolares Ltda ME", no Lote 2 no
valor de R$ 14.690,00; “CL Costa
Comércio e Serviços Ltda ME", no
Lote 3 no valor de R$ 36.000,00 e
Lote 16 no valor de R$ 13.400,00;
“Eduardo Machado Baldi Eireli", no
Lote 5 no valor de R$ 28.719,00;



ÇªERNO DOS MUNICIPIOS

Vitória (ES), terça-feira, 26 de Maio de 2020.
ATOS MUNICIPAIS

Divino de São Lourenço

A Prefeitura Municipalde Divino de São Lourenço torna público que obteve
da SEMMAM, através do processo n.ºS41/2020, a Licença de Regulari—
zação nº 0001/2020 válida até 20 de maio de 2024, para Extração desaibro situada na localidade
de São Lourenço/ES. do Córrego da Floresta, Município de Divino

Protocolo 584860

Domingos Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESTADO DO ESPIRITO SANTO _

1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSNº 057/2019
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME.
OBJETO: Trata-se de aditivo de
Prestação de Serviços nº 057/2019,
empresa de engenharia especializada
e Pavimentação na localidade de Vive
no Município de Domingos Martins -

* SEDURB, com fornecimento de mão

prorrogação do prazo do Contrato de
que tem por objeto a Contratação de
para execução de obra de Drenagem

ndas de Pedra Azul, Distrito de Aracê,
ES, Termo de Convênio 091/2018]
de obra, materiais e ferramentas,

conforme planilha, projetos e cronograma fisico-financeiro, constantes

”Í"iÍACóFírà—fâªêwª

I,,, .i
i

i

.

154/2020

lBandeira ______
ISS/2020 IAna Helena Placeres ;
' ______ iSimãâºc
; 56/2020 'Nayara Oliveira
t __.__._.__ ___—.__..__..-_ÉI?_'IS?L. _ a _ . _,
' 57/2020 Esther Ramosi 599.99“

Ibiraçu

Resumo de Contrato
Emergencial

Nº. 054 e 055/2020
Objeto: Contratação
EMERGENCIAL de empresa para
Aquisição de Medicamento,
para atender a demanda do
Municipio durante o período de
pandemia do COVID-19, a pedido
da SEMUS, conforme Processo
Nº 1849/2020. Vigência: 180
dias a partir da assinatura do
contrato. Dispensada de Licitação,
Conforme Artigo 24, inciso IV,
da Lei 8.666/1993 e alterações
e Artigo 4 da Lei 13.979/2020.
Contratante: Municipio de Ibiraçu,
através do Fundo Municipal
de Saúde. Contratadas: CT nº
054: HOSPIDROGAS COM. DE
PROD. HOSPIT. LTDA, CNPJ
nº 35.997.345/0001-46, R$
2.310,00. CT nº 055: DISKMED
PADUA DIST. DE MEDICAM-

pá.__:. __ A _

LTDA, CNPJ nº 04.216.957/0001-
20, R$ 4.485,00.

Ibiraçu, 25 de maio de 2020.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Protocolo 584838

Iconha

EXTRATO DO CONTRATO N.º
041/2020

Pregão Presencial n.º
011/2020ID CidadES:

2020.032E0700001.01.0013.
Processo Administrativo:
003.593/2020.
Contratante: Prefeitura Municipal
de Iconha/ES.
Contratada: H & E Comércio e
Atacadista Ltda ME.
CNPJ: 12.679.686.0001-78.
Objeto: Fornecimento de
Materiais Elétricos para realização
dos serviços de melhorias da
Iluminação Pública da Praça

Abs“ ruido dimlulmullc pelo DIO — DEPARTAWE NTO DE IMPRIÉNS' & l')FI('|AZ. DO EST UX) DO ESPÍRITO SANTOhair Qçimubkim. ,!5 (In“ Maio de 2030 A» 23:31“:
(“lidam dc &uwnlwnçâlr RSZJMRT

Guarapari
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nos Anexos XII, XIII e XIV respectivamente, na Tomada de Preços nº000015/2018.

PRAZO: O Contrato será prorrogado em 180 (cento e oitenta) dias, cominício em 17 de maio de 2020.

FUNDAMENTAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2018, PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 6643/2018—005.

15/05/2020 — lº TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS Nº 058/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME.
OBJETO: Trata-se de aditivo de prorrogação do prazo do Contrato de
Prestação de Serviços nº 058/2019, que tem por objeto a Contratação de
empresa de engenharia especializada para execução de obra de Drenagem
e Pavimentação de vias na localidade de São Bentinho, Distrito de Aracê,
no Município de Domingos Martins-ES, Termo de Convênio 088//SEDURB,
com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme
planilha, projetos e cronograma fisico—financeiro, constantes nos Anexos
XII, XIII e XIV respectivamente da Tomada de Preços nº 000017/2018.
PRAZO: O Contrato será prorrogado em 180 (cento e oitenta) dias, cominício em 21 de maio de 2020.
FUNDAMENTAÇÃO: TOMADA DE PRE
NISTRATIVO Nº 6645/20 18-005.

ÇOS Nº 017/2018, PROCESSO ADMI—

Domingos Martins - ES, 25 de maio de 2020.
Wanzete Krijger

PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2020 E OUTROS

Protocolo 584858

Municipio de Guarapari/ IO presente contratoES tem como objeto
Ícontratação de 01 I
((um) profissional
[ Pessoa Jurídica de, l l

l

Corte e Costura para Iprodução de máscaras

I ,de pano com vistasa prevençao ao
Icontágio por covid-19.

Central “Seo Marcos" e do local
denominado “Usina", na localidade
de Duas Barras, conforme
solicitação da Secretaria Municipal
de Obras, Transportes e Serviços
Urbanos.
Valor total: R$ 76.000,13
(setenta e seis mil reais e treze
centavos).
Vigência: 12 (doze) meses a
partir da data de sua assinatura.Data de Assinatura:
20/05/2020.

JoÃo PAGANINI
Prefeito Municipal

Protocolo 584890

PORTARIA Nº 184/3020
APLICAÇAO DE SANÇAO AD-

MINISTRATIVA
O Prefeito Municipal de Iúna, no
uso de suas atribuições legais
resolve tornar pública a decisão
de arquivamento dos autos,
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Protocolo 584958

ante a ausência de comprovação
dos fatos, quanto às condutas
narradas no processo administra-
tivo disciplinar de nº 1967/2017,
instaurado através da Portaria
nº 238, datada de 13 de junho
de 2017. Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicação,
extinguindo-se o procedimento
administrativo nº 1967/2017.

Weliton Virgílio Pereira
Prefeito Municipal de Iúna

Protocolo 584869

ADITIVO
Nº 02 — Contrato nº 33/2018.
Partes: Mun. Iúna X Vitran
Engenharia Ltda ME Filial. A
vigência do contrato irá do dia
14 de junho de 2018 a 14 de
junho de 2021. Valor aditivado:
R$8.376,00.
WELITON VIRGILIO PEREIRA

PREFEITO

Protocolo 584972
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PREFEITURA i;,»
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CT 054 E 055/2020

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CT 054 E OSS/2020

O4.216.957/0001-20, R$ 4.485,00. Objeto: Contratação EMERGENCIAL de empresa para Aquisiçao de Medicamento, para
atender a demanda do Município durante o período de pandemia do COVID-19, a pedido da SEMUS, conforme Processo
Nº 1849/2020. Vigência: 180 dias a partir da assinatura do contrato. Dispensado de Licitação, Conforme Artigo 24, inciso
IV, da Lei 8.666/1993 e alterações e Artigo 4 da Lei 13.979/2020. Contratante: Municipio de Ibiraçu, através do FundoMunicipal de Saúde.

Ibiraçu, 25 de maio de 2020.

Leticia Rozindo Sarcineili Pereira

' ºecretaria M. de Administração

Ratifico a dispensa de Licitação referente ao Processo Administrativo Nº: 1849/2020.
ID: 2020.030E0500001.09.0007.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO EMERGENCIAL Nº. 054 E 055/2020
Publicação Nº 276121

Resumo de Contrato Emergencial

Nº. 054 e OSS/2020

Objeto: Contratação EMERGENCIAL de empresa para Aquisição de Medicamento, para atender a demanda do Município
durante o periodo de pandemia do COVID-19, a pedido da SEMUS, conforme Processo Nº 1849/2020. Vigência: 180 dias
a partir da assinatura do contrato. Dispensado de Licitação, Conforme Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e alterações
e Artigo 4 da Lei 13.979/2020. Contratante: Municipio de Ibiraçu, através do Fundo Municipal de Saúde. Contratadas: CT
nº 054: HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA, CNPJ nº 35.997.345/0001f46, R$ 2.310,00. CT nº 055: DISKMED

«DADUA DIST. DE MEDICAM. LTDA, CNPJ nº O4.216.957/0001—20, R$ 4.485,00.

Ibiraçu, 25 de maio de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL

PORTARIA CMI N.º 013/2020

Publicação Nº 276287
PORTARIA CMI N.º 013/2020

Dispõe sobre a concessão de complementação de férias regulamentares a servidora que denomina.

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e;
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