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Excelentíssimo Senhor _,
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI %“ A M
Prefeito Municipal de Ibiraçu FMARRLGADO

Assunto: Aquisição de Material Médico Hospitalar e Equipamento Proteção intensivo - EPI

A urgência desta contratação se dá pelo fato, por primeiro: em razão da pandemia do Covis—19, que
acresceu a demanda dos materiais a seguir relacionados.
Por segundo: ante a negativa de entrega das empresas que sagraram-se vencedoras para estes materiais,
conforme se verifica no Pregão Presencial nº 081/2019.

Registra-se também como urgência, por terceiro: 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 8566/1993.

Registro por fim a existência da captura de preços orçados que atendem o valor de mercado destes
materiais 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. 4º da Lei
13.979/2020.
Assim, solicito a compra emergencial frisando os valores orçados e a comparação dos preços daqueles já
licitados e não entregues pelas empresas, objeto da emergencia, e estes agora 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:

/ Atas referente as empresas vencedoras do Pregão Presencial nº 081/2019;
/ Ordem de Fornecimento emitida as empresas vencedoras;
J Decreto Emergencial;
/ Comprovante de solicitação de orçamentos (e—mail);
/ Certidão informando dificuldade de orçamentos;

/ Orçamentos adquiridos. “ªº?“A x “' _:
", & $$$», ???:—p “gªitª“Respeitosamente, Nº? &?qu «&

estª" estª o,
Zªgaràfx'láª'7 *“

Rosiclea Pel ri Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

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

1. INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇõES 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 Material Médico Hospitalar e Equipamento
de Proteção Intensiva —- EPI para atender a demanda da pandemia ”corona vírus", conforme especificação
contida no Anexo I.

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 virus 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 e garantir a

proteção de nossa equipe técnica;

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 municipio;
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4. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

4.1. 4.1. Será utilizada a modalidade de dispensa de licitação, consoante estabelece O artigo Ahªm-rªil;. lj» , Í” , ,.“. _ n' .Art. 24,3Irfãa Lei 8.666/93. ,. Íº-º'º'“
ªndªvª--

ª.“:l

5. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

5.1. As especificações e quantitativos constam no ANEXO ! 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 materiais, obrigatoriamente de acordo com as especificações descritas no Termo de
Referência, a contratada será responsável pela substituição na hipótese de se constatar inconformidade
pelo fiscal responsável pelo setor;

9.2. Dar ciência à Contratante, imediatamente, e por escrito, de qualquer anormalidade existente na
entrega dos materiais, 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 à 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;
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9.6. õb'ãà9ar as prescriçoes reiativas as leis trabalhistas, preVIdenCIanas, 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 lei
da qual se originou a presente contratação;

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 Keii 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 lª
e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
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11.3.ªõªhâcªalªatestara no documento fiscal correspondente, a entrega dos serwços nas condiçoes exrgldas,
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;

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 da assinatura do contrato, 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
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17.1.ª718i'ltç'ega sera de acordo com os quantitativos e especnficaçoes 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:

a) Unidade de Pronto Atendimento Muníciapal, 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 fornecimento do
" , mª L'?" M ". "ªe nos“..e-ª?.objeto deste edital, sujeitando—se as penalidades constantes.-:., ..

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 XIV 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.

5 1º A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

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

& 3ª 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:

I - advertência;

ll - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
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Iifªê'ãâpensao temporaria de parthipaÇaO em IiCitaçao e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV-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 prejuízos 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.

5 2º 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.

ª
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zo. bisposiôõEs 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 possiveis 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 Firottí — Subsecretária

lbiraçu/ES, 06 de maio de 2020.

Rosiclea Peli s ri Oliveira
Secretária Municipalde Saúde
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - MAT. MEDICO HOSPITALAR E EPIs EMERGENCIAL

Ao

Fundo Municipal de Saúde
Rua Martim Pescador, nº 26, Bairro Ericina

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
Unit. Total

01 FILTRO BACTERIOSTÁTICO Unid. 20
E UIPO DE BOMBA DE INFUSAO COMPATIVELA .

02 BgMBA DA MARCA SAMTRONIC)( Unid. 200
03 BOMBA DE INFUNSÃO + EQUIPO Unid. OI
04 SOLUÇÃO HIPOCLORITO 1% HOSPITALAR Litros 200
05 EQUIPO DE BOMBA FOTO SENSÍVEL Unid. 150

SONDA NASOENTERICA SISTEMA ABERTO C .06 FRASCO COLETOR / umª" 200
07 COLETOR GÁSTRICO ABERTO Unid. 200
08 TOUCA DESCARTAVEL Unid. 2.000
09 TERMOMETRO DIGITAL (a distância Unid. 03

Infravermelho)
SENSOR INFANTIL Pl OXIMETRO campatível .10 . Unid. 01
com a marca mmdray modelo umecIO

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 o 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 é 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, 949, da Lei nº 8.666/93.

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

Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro EricIna — Centro - CEP: 29670—000 - Ibiraçu - ES
Telefone (27) 999616—9811/3257-0538
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7 — Declaramos que providenciaremos a substituição do(s) itens(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pe/o
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,

......................................................................................

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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ATA REGISTRO PREÇOS Nº 001/2020

PROCESSO Nº 3991/2019 de 15/07/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019

Aos 06 dias do mês de janeiro do ano de 2020, 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, representado
pelo Prefeito em Exercício Exmº. Sr. JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR,
brasileiro, casado, dentista, inscrito no CPF sob o nº 022. 741. 387— 37, C. I nº
11. 17492- ES, residente na Rua Gerônimo Santuzzi, nº 15 — Cohab — Ibiraçu/ES e o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14. 635. 944/0001— 40, com sede na Rua
Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina Ibiraçu/ES, neste ato representada pela
Secretária Municipal de Saúde Interina Sra. TERESINHA PEREIRA 80221,
brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 800.403.737-20, residente na residente
na Rua Francisco Vicente, nº 135, Bairro Cohab, Ibiraçu/ES, CEP 29.670-000, em
razão da classificação obtida no Pregão Presencial nº 081/2019, com base no
que dispõe o art. 15 da Lei nº 8. 666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal nº
4. 211/2009 RESOLVE registrar preços ofertados pela empresa EIDIANE ALVES
SANTANA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
30.859.081/0001—40, com sede na Rua Duque de Caxias, nº 924, Linhares — ES
CEP 29.903-152, representada neste ato pela Sra. EIDIANE ALVES SANTANA,
brasileira, inscrita no CPF sob nº 136.959.747-96, mais adiante denominada
COMPROMITENTE, nos termos das cláusulas abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1.0 presente pregão tem por objeto o Registrode Preços para obtenção da
melhor proposta com a finalidade de contratação de empresa especializada para
Aquisição De Materiais Médico Hospitalar, conforme autorização no processo
administrativo de nº 3991/2019 de 15/07/2019 a pedido da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme Anexo I.

1.2. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a dele se
utilizar, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a
aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei, assegurando-se ao beneficiário
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.3. Diante da necessidade de utilização do objeto cujo preço aqui está registrado o
Município expedirá a correspondente Autorização de Fornecimento, documento
mediante o qual, exclusivamente, deverá o COMPROMITENTE promover a entrega
do objeto, sem prejuízo de outros que por força legal devam acompanhá-lo.

Avenida Conde DªEu, nº 486, CEP 29.670-000, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo. ]
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O valor global desta Ata é de R$ 25.534,40 (vinte e cinco mil e quinhentos
e trinta e quatro reais e quarenta centavos), sendo que os preços unitários a
serem pagos constam no ANEXO desta Ata conforme descrito na cláusula primeira
deste instrumento e neles estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e
indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de—obra e quaisquer
despesas inerentes à compra.

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na
cláusula terceira deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA — DO REEQUILÍBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO

3.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

3.1.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador poderá:

a) Negociar com o compromitente visando a redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;

b) liberar o compromitente do compromisso assumido, em face da impossibilidade
de êxito na adequação do preço;

3.2. Quando o preço de mercado tornar—se superior aos preços registrados 0
MUNICIPIO poderá, a requerimento do COMPROMITENTE, promover a revisão
do preço registrado.

3.2.1. O requerimento de reequilíbrio da equação econômico-financeira deverá
demonstrar o desequilíbrio havido minuciosamente por meio de memória de cálculo
e a modificação dos encargos ser proporcional ao mesmo, e ser documentalmente
comprovada.

3.2.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite a parte interessada a sua aferição
ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes
exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na

Avenida Conde DºEu, nº 486, CEP 29.670-000. Centro, Ibiraçu - Espírito Santo. 2
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hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de
preços, posto que a sua vigência não ultrapassa o prazo de 12 (doze) meses de sua
assinatura.

3.2.3. Na hipótese do órgão gerenciador verificar que o preço registrado não lhe é
vantajoso poderá revogar a ata, sem aplicação de sanção administrativa.

3.2.4. Não será concedida a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da
formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos
encargos atribuídos à parte interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios
encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O Registro de preço poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1. Unilateralmente pela Administração, quando:

a) O compromitente não cumprir as exigências do instrumento convocatório que
deu origem ao registro de preços;

b) O compromitente não formalizar Contrato decorrente do Registro de Preços ou
não tenha retirado o instrumento equivalente no ”prazo estabelecido, sem a
aceitação da justificativa pela Administração;

c) O compromitente der causa à rescisão administrativa do Contrato decorrente do
Registro de Preços;

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços ou
fornecimento decorrente do Registro de Preços;

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

f) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado;

4.1.2. Pelo compromitente quando, mediante solicitação formal, comprovar estar
impossibilitado definitivamente de cumprir as exigências do instrumento

Avenida Conde D”Eu, nº 486, CEP 29.670-000, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo. 3
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convocatório que deu origem ao registro de preços, sem prejuízo das sanções
previstas no Decreto nº 4.211/2009.

4.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no
subitem 4.1.1 será feita mediante correspondência ao compromitente.

4.2.1. No caso de não localização do compromitente, a comunicação será feita
mediante publicação no Diário Oficial.

4.3. A solicitação do compromitente para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do prazo
de validade do registro de preços, facultada a Administração a aplicações das
penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido, sendo sempre
assegurado ao solicitante o Principio do Contraditório e da Ampla Defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DA SUSPENSÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos:

a) pelo Órgão Gerenciador quando por ele julgado que o compromitente esteja
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do processo licitatório
que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Municipio,
ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a data da decisão;

b) pelo compromitente, mediante solicitação por escrito, quando comprovar estar
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do processo licitatório
que deu origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento pelos produtos efetivamente fornecidos e aceitos será efetuado
em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação das Notas Fiscais/Faturas,
devidamente aceitas e atestadas pelo órgão competente, vedada antecipação,
observado o disposto no art. Sº da lei nº 8.666/93.

6.2. Na emissão das Notas Fiscais, o FORNECEDOR deverá descrever o objeto
obrigatoriamente, com o contido em sua proposta, considerando ainda o
quantitativo solicitado na AF.

6.3. Os pagamentos poderão ser sustados pelo MUNICÍPIO nos seguintes casos:

Avenida Conde DºEu, nº 486, CEP 29.670-000, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo. 4
CEP 29.670-000 Tel (27) 3257-0500 — www.ibiracu.es.gov.br



liªnne»

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma
prejudicar 0 MUNICÍPIO;

b) Inadimplência de obrigações pelo FORNECEDOR para com 0 MUNICÍPIO, por
conta do estabelecido nesta AF;

c) Não entrega dos materiais nas condições estabelecidas nesta AF;

d) Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas;

e) Avaria dos materiais fornecidos, de responsabilidade do FORNECEDOR;

f) Entrega dos materiais em desacordo com as condições estabelecidas na ATA;

6.4. Das notas fiscais/Faturas deverão constar, além dos preços da proposta aceita,
o nº da agência bancária, o nome do banco e número da conta da empresa, nº do
processo e da Autorização de fornecimento.

6.5. Ocorrendo erros nas Notas Fiscais/Faturas, as mesmas serão devolvidas ao
FORNECEDOR para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
será contado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal/fatura.

6.6. O Setor Financeiro somente efetuará o pagamento mediante a comprovação da
entrega do objeto, acompanhada dos seguintes documentos: comprovantes de
regularidade perante o INSS, FGTS, Receita Federal, Estadual e Municipal da sede
da empresa e do Município de Ibiraçu, Certidão Positiva com Efeito de Negativa
(CPFN) e/ou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, ficando a liberação
do processo de pagamento, condicionada à efetiva comprovação de regularidade.

6.7. O MUNICÍPIO poderá deduzir dos pagamentos importâncias que porventura,
a qualquer título, lhe forem devidas pelo FORNECEDOR em decorrência de
inadimplemento das obrigações assumidas;

6.8. É expressamente vedado ao FORNECEDOR à cobrança ou desconto de
duplicatas através de rede bancária ou de terceiros.

6.9. Para emissão da Nota Fiscal deverão ser considerados os seguintes
dados:
Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS — localizada no endereço: Rua Martins
Pescador, nº 26 - Bairro Ericina — Ibiraçu/ES. Para fins de pagamento, a Contratada
deverá emitir 01 (uma) Nota Fiscal, em nome do Fundo Municipal de Saúde (CNPJ
nº 14.635.944/0001-40) com as respectivas quantidades de créditos e valores.

Avenida Conde DIEu, nº 486, CEP 29.670-000, Centro. Ibiraçu - Espírito Santo. 5
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6.10. Ocorrendo atraso no pagamento e desde que não tenha sido o fornecedor
quem lhe deu causa, poderá, a requerimento deste, ser lhe compensada a mora por
meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = Ix N x VP.

Onde:

EM = encargos moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga;
I 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado
I (6/100) /365).

ll

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSõES

7.1. A presente ATA não poderá sofrer os acréscimos estabelecidos no parágrafo lº
do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA — DA VIGENCIA

8.1. A vigência da presente ATA será de 12 (doze) meses, não prorrogáveis,
contados a partir do 1 º (primeiro) dia útil após a data da publicação de seu extrato
na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA NONA — DAS SANÇõES ADMINISTRATIVAS

9.1- A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas
para o fornecimento do objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades
constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº
8.666/1993 e suas alterações, a saber:

9.2 — A empresa que quando convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, 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
XIV do art. 40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
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9.3 — Pelo atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à
multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

5 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.

5 2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do respectivo contratado.

& 3º 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.

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

I — advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV— 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 prejuízos
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.

& 2º As sanções previstas nos incisos I, III 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.

& 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.

9.5 - 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.

9.6 —- 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:
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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; apos 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.

9.7 - 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

9.8. As penalidades previstas no Decreto nº 4.211/2009 poderão ser aplicadas
independente de transcrição para o Instrumento Convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução desta ATA será acompanhada e fiscalizada pelo órgão
gerenciador do Registro de Preços, nos termos do Decreto Municipal 4.211/2009 e
por meio da Portaria nº 19.215/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA VALIDADE Do PRODUTO

11.1. Os produtos não serão recebidos se o prazo de validade contado da data de
entrega for inferior 24 (vinte e quatro) meses da validade ou com menos de
75% da validade ainda intacta

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇõES GERAIS

12.1. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado
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na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

12.2. As aquisições ou contratações oriundas das atas de registro de preços
aderidas não poderão exceder por órgão ou entidade, a 100 0/0 (cem por cento) dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

12.3. Obriga—se o Compromitente a manter-se durante toda a vigência desta ATA
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, como também todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiraçu, para dirimir quaisquer dúvidas,
porventura oriunda da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

E por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata em 03 (três) vias de
igual teor e forma juntamente com 02 (duas) testemunhas, igualmente signatárias.

Ibiraçu/ES, 06 de janeiro de 2020.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

CONTRATANTE

TERESINHA PEREIRA BOIZZI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATANTE

EDIANE ALVES SANTANA ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.

2.
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO &SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO K]
ANEXO - TERMO Nº 00000112020 - SEQUÉNCIA Nº000000751

Origem IPregão Presencial Nº 000081/2019 Processo 00399112019
Contrato Termo Nº 000001l2020

Empresa [EIDIANE ALVES SANTANA

CNPJ CNPJ: 30.859.081/0001—40

IRUA DUQUE DE CAXIAS, 924 - INTERLAGOS - LINHARES — ES - CEP: 29903152
Endereço

Secretaria 00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local 00052 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Item Lote Especificação Marca UN Quant Unitário Valor Total
001 001 ABAIXADOR DE LINGUA. TEUTO PCT Oabaixador de lingua de madeira com 100 unidades. 60'0 35400 21240

AGULHA DESC. 13 X 4,5 COM 100.
002 002 agulha descartavel 13 x 4,5, com 100 unidades. SOLIDOR CX 60'00 6'0400 362'40
003 O 1 ALMOTOLlA AMBAR.1 almotolia ambar, 500 ml. JPROLAB UNI 20,00 3,3900 67,80

ALMOTOLIA AMBAR 250 ML.

005 012 almotolia ambar, 250 ml. JPROLAB UNI 20,00 24900 49,80
ALMOTOLIA TRANSPARENTE.

004 015 almotolia transparente, 500 ml. JPROLAB UNI 20,00 3,4400 68,80
006 016 ALMOTOLIA TRANSPARENTE JPROLAB UNI 20 00 2 8 00 56 0almotolia transparente, 250 ml. ' ' 0 ' O

BANDEJA INOX RETANGULAR.

007 021 bandeja de inox retangular 30x20x15 FORTlNOX UNI 5,00 50,0000 250,00
COLAR CERVICAL TAMANHO M.010 038 MSO UNI 10,00 14,8000 148,00colar cervical com espuma tamanho m.
COLAR CERVICAL TAMANHO P.011 039 . MSO UNI 5,00 14,8000 74,00colar cewlcal com espuma, tamanho p.
COLAR CERVICAL PLASTICO M.
colar cervical com plastico, tamanho m.

012 040 RESGATE UNI 10,00 14,8000 148,00
013 041 COLAR CERVICAL PLASTICO P' RESGATE UNI 5,00 14,8000 74,00colar cerwcal com plastico, tamanho p.

COLAR CERVICAL PLASTICO G.014 042 . , RESGATE UNI 5,00 14,8000 74.00
colar cervucal plastico, tamanho 9.
COPO PARA FLUXOMETRO.

009 048 copo para fluxometro (plastico umidificado) (verde). PROTEC UNI 10100 21'0500 210'50
CUBA REDONDA INOX P/ ASSEPSIA.

008 051 cuba redonda inox para assepsia 10 cm redonda. FORTINOX UNI 5'00 17'5000 87'50
EQUIPO MACRO FLEX. DESCARPA

016 064 equipo macro flex nutrição enteral escalonado 120 cm. CK UNI 30'00 1'1400 3420
015 065 EQUIPO .MICRO GOTASÃ. BlOSANI UNl 30,00 1,6200 48,60

equupo micro gotas com Injetor lateral.

017 090 FRASCO Pl NUT'Í'CAO' BlOSANl um 450,00 0,8700 391,50
frasco para nutricao enteral 300 ml.
GARROTE DE BORRACHA. LEMGRUBE018 091 garrote de borracha I'ma. R M 5,00 23,3000 116.50
LENÇOL COM ELASTICO
lençol com elástico na cor branco de 2,00m x 0,90m,

019 104 características. gramatura: 20 confeccionado em tnt 100% CLEAN PCT 130,00 9,4000 1.222,00
polipropileno; material descartável. embalagem c/ 10
unidades.

LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO PP. D S
020 110 luvas de procedimento tamanho pp cl 100 unidades c/ É ÉQRPA cx 150,00 18,0000 2.700,00amostra.

021 118 PAPEL ECG' CARBOGEL BOB 30,00 18,8000 564,00papel ecg, 216m x 30 metros.

022 119 PAPEL GRAU CIRURGICO Pl ESTERIZACAO. ZERMATT PCT 50.00 34,9000 1,745,00
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papel grau cirurgico para esterização 150mm x 300mm no
momento do certame laudo bfe/vfe/nbr 14 990.
PORTA AGULHA MAYO—HEGAR.

024 134 porta agulha mayo-hegar 14 cm. ABC UNI 20,00 21,6000 432,00
PORTA AGULHA DERF.023 135 porta agulha derf. ABC UN! 10,00 25,3000 253,00

025 136 PORTA AGULHA DERF.porta agulha derf12 cm ABC UN! 20,00 25,2900 505,80
SONDA NASOENTERICA026 151 . SOLUMED UN 10,00 285800 285,80(Integral)
TALA RETANGULAR FLEXIVEL.

tala retangular flexivel para imobilizaçao provisoria, medindo
aproximadamente 20 cm x 2 cm, formada por uma chapa de
aluminio, revestida na parte superior e inferior por uma
camada de espuma branca com densidade mínima de 16,
antialergica e sem emendas, entre a chapa de aluminio e a
camada superior de espuma, devera conter uma camada de
eva (etil vinil acetato) para maior proteçao do usuario da tala.

027 170 possuir tlexibilidade e modelagem adequados a nnalidade de RESGATE UNI 20'00 3'7000 74'00
proporcionar imobilizaçao. embalagem individual resistente
que mantenha a integridade do produto ate o momento de
sua utilizaçao, trazendo externamente os dados de
identificacao, procedencia, numero de lote, data de
fabricaçao e/ou prazo de validade e numero de registro no
ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de
12 meses a partir da data da entrega.

035 171 15,2:ij CANULA ABC UN 15,00 69300 103,95
ESOURA C V028 174 T UR A ABC UN 10,00 28,2000 282,00

032 177 ÉÍZURA DE MAYO ABC UN 10,00 35,1000 351,00
TESOURA METZENBAUM031 178 curva 14 cm ABC UN 15,00 307900 461,85

033 180 IÉÉZURA DE PONTA FINA ABC UN 10,00 435000 435,00
034 181 IEÍÉURA DE PONTA RETA ABC UN 10,00 435000 435,00

TESOURA RETA. ,00 1 ,7 0 167,00029 182 tesoura reta ires, ABC UN 10 6 00
TESOURA SPENCER A UN 2,00 28,2000 56,40030 183 9 cm para retirada de pontos BC
TUBO PARA OXIGENIO,

036 188 tubo para oxigenio de silicone 01 cm de diametro (entrada PEREZ-ECN PCT 5,00 139,0000 695.00
de fluxometro), pacote 15 metros.

PRONTO A TENDIMENTO MUNICIPAL: 13. 242, 80

Local 00055 - LABORA TOR/O

Item Lote Especificação Marca UN Quant Unitário Valor Total
051 137 POTE EbiizRELIZADO PARA ESCARRO. CRALPLAS UNI 500,00 013300 165.00pote esterilizado para escarro. T

RECIPIENTE DE COLETA DE l-ELES Pl EXAMES. CRALPLAS
052 139 recipiente de coleta de fezes para exames, com 5,5 cm de T UNI 3000,00 0,4000 1.200,00

comprimento e 3.5 cm de diametro.
TUBO PARA HEMODIALISE 10 ML. CRALPLAS

053 186 tubo para hemodialise, com tampa, na cor vermelha, 10 ml. T UN' 1000'00 0'2000 200'00
TUBO PARA HEMODIALISE 5 ML. CRALPLAS

054 187 tubo para hemodialise, com tampa, na cor vermelha, 05 ml. T UN' 1000'00 0'1700 170'00
LABORA TORIO: 1.735,00

Local 00057 - ESTRA TEGIA SAUDE DA FAMILIA

Item Lote Especiâcação Marca UN Quant Unitário Valor Total
037 001 ABAIXADOR DE LINGUA. TEUTO PCT 30,00 3,5400 106,20
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abaixador de lingua, com 100 unidades.
AGULHA DESC. 13 X 4,5 COM 100.

038 002 agulha descartavel 13 x 4,5, com 100 unidades. SOLIDOR CX 10'00 6'0400 60'40
ALMOTOLIA AMBAR 500 ML039 011 JPROLAB UN 40,00 3,3900 135,60
ALMOTOLIA 250 ML.

040 012 almotolia ambar, 250 ml. JPROLAB UNI 25,00 24900 62,25
ALMOTOLIA BRANCA.042 013 500 ml JPROLAB UN 40,00 3,3900 135,60

041 014 ALMOTOLIA BRANCA 250 ML.almotolia branca 250 ml. JPROLAB UNI 25,00 24900 62,25
ESPATULA DE AYRES C/ 100 UNID.. CRALPLAS

043 074 espatula de ayres, pacote com 100 unidades T PCT 50'00 59900 29950
ESPÉCULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL TAMANHO G. CRALPLAS044 075 T UN 300,00 08700 261,00
ESPECULO G N L O .

045 076 I ECO OGIC DESCARTAVEL TAM M CRALrPLAS UN 1300100 0,7800 1.014,00
ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL TAM. P CRALPLAS046 077 T UN 1000.00 0,7400 740,00
LENÇOL COM ELASTICO
lençol com elástico na cor branco de 2;00m x 0;90m,

047 104 características: gramatura: 20 confeccionado em tnt 100% CLEAN PCT 80,00 9,4000 752,00
polipropileno; material descartável. embalagem c/10
unidades.
LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO PP. DESCARPA048 110 CK CX 150,00 18,0000 2.700,00
PORTA AGULHA DERF 12CM049 136 ABC UN 20,00 252900 505,80
SWAB ESTERIL.

swab para coieta de amostras estéril 23007
o swab para coleta de amostras estéril é utilizado na coleta
de absorção de materiales para testes microbiológicos com

050 169 finalidade clínica ou de pesquisa. ABSORVE PCT 50,00 13,2500 662,50
- haste de plastico
— ponta de algodão
- produto estéril
— caixa com 100 unidades

ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA: 7.497,10

Local 00251 - UNIDADE SANITÁRIA E IBIRAÇU - CENTRO

Item Lote Especificação Marca UN Quant Unitário Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA.

056 001 abaixador de lingua de madeira, com 100 unidades. TEUTO PCT 30'00 3'5400 106'20
ALMOTOLIA AMBAR 500 ML '057 011 almotolia ambar 500 ml. JPROLAB UN 15,00 3,3900 50,85
ESPATULA DE AYRES C/ 100 UNID.. CRALPLAS 7

058 074 espatula de ayres, pacote com 100 unidades T PCT 30'00 5'9900 179' 0
059 076 ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL TAM M CRALPLAS UN 300'00 0,7800 234,00especuto ginecolotico descartavel tam m TVEL P CR LPLAS
060 077 ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTA TAM. A UN 300,00 0,74% 222,00especulo ginecologico descartavel tam p * T
061 078 ESPECULQ G'NEÇOLOG'CO PARA V'RÇENS' ADLIN UNI 50,00 1,8000 90,00

especuio ginecologico, descartavel, para Virgens.
ESTETOSCOPIO ADULTO. PREMIUM -062 079 estetoscopio adulto. ACCUMED UN 3'00 12'9500 38'85
GEL CONDUTOR.

gel condutor para ultrassom — como meio de contato em
exames de ultra—sonografia, ecocardiograma,
eletrocardiograma, fisioterapia, massagens e aplicações.

063 092 produto não gorduroso, hidrossolúvel, hipoalergênico, CARBOGEL FRAS 30,00 4,5000 135,00
umectante e não abrasivo; ph neutro, o que torna o gel
inofensivo à pele do paciente; ótima consistência, facilitando
o exame e evitando desperdício; fabricado com matérias
primas de grau farmacêutico; não danifica os transdutores;
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produto inodoro. hidrossolúvel e por ser à base de água
facilita a absorção por guardanapos de papel, algodão ou
qualquer outro tecido, favorecendo sua remoção após o
exame. validade: 2 (dois) anos; produto possui registro no
ministério da saúde. unidade: frasco de 1 litro.

064 103 LAMlNA FOSCA C/ 50.

lamina fosca para coleta de preventivo e! 50 unid. (PRECISION)

LCRA CX 20,00 55500 111,00

065 104

LENÇOL COM ELASTlCO

na cor branco de 2:00m x 0;90m, caracteristicas:

gramatura: 20 confeccionado em tnt 100% polipropileno;
material descartável. embalagem c/ 10 unidades.

CLEAN PCT 30,00 9,4000 282.00

066 118 PAPEL ECG 216MM X SOM
CARBOGEL BOB 30,00 18,8000 564,00

067 122
PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO.

papel para eletrocardiografo, papel 216 x 280 x 100,
modelo dixtal ep3, formato a4, com 100 unidades.

CARBOGEL PCT 20,00 10,1700 203,40

068 169 SWAB ESTERIL.

para coleta de amostra pacote cl 100 unidades. ABSORVE PCT 50,00 13,2500 662,50

UNIDADE SANITARIA E IBIRAÇU - CENTRO: 2.879,50Local 00411 - SETOR DE FISIOTERAPIA

Item Lote Especi/lcação Marca UN Quant Unitário Valor Total

055 092

GEL CONDUTOR.

gel condutor para ultrassom - como meio de contato em
exames de ultra-sonograna, ecocardiograma,
eletrocardiograma, fisioterapia, massagens e aplicações.
produto não gorduroso, hidrossolúvel, hipoalergênico,
umectante e não abrasivo; ph neutro, o que torna o gel
inofensivo a pele do paciente; ótima consistência. facilitando
o exame e evitando desperdício; fabricado com matérias
primas de grau farmacêutico; não danifica os transdutores;
produto inodoro, hidrossolúvel e por ser a base de água
facilita a absorção por guardanapos de papel, algodão ou
qualquer outro tecido, favorecendo sua remoção após o
exame. validade: 2 (dois) anos; produto possui registro no
ministério da saúde. unidade: embalagem de 1 litro.

CARBOGEL UN 40,00 4,5000 180.00

SETOR DE FISIOTERAPIA: 180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 25.534,40

EIDIANE ALVES SANTANA: 25.534,40
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ATA REGISTRO PREÇOS Nº 004/2020

PROCESSO Nº 3991/2019 de 15/07/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019

Aos 06 dias do mês de janeiro do ano de 2020, 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, representado
pelo Prefeito em Exercício Exmº. Sr. JOSE LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR,
brasileiro, casado, dentista, inscrito no CPF sob o nº 022.741.387-37, C. I nº
11.17492-ES, residente na Rua Gerônimo Santuzzi, nº 15 — Cohab - Ibiraçu/ES e o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ nº 14.635.944/0001-40, com sede na Rua
Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina Ibiraçu/ES, neste ato representada pela
Secretária Municipal de Saúde Interina Sra. TERESINHA PEREIRA BOZZI,
brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 800.403.737—20, residente na residente
na Rua Francisco Vicente, nº 135, Bairro Cohab, Ibiraçu/ES, CEP 29.670-000, em
razão da classificação obtida no Pregão Presencial nº 081/2019, com base no
que dispõe o art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal nº
4.211/2009 RESOLVE registrar preços ofertados pela empresa PRIME MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº 12.082.502/0001—98, com sede na Rua Antonio Germano Butters, 288,
Vale Do Sol, Esfera Feliz — MG CEP 36.830—000, representada neste ato pela Sra.
JULIA DE MORAES SCOPEL BORGES, brasileira, inscrita no CPF sob nº
137.794.977-69, mais adiante denominada COMPROMITENTE, nos termos das
cláusulas abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1.0 presente pregão tem por objeto o Registro de Preços para obtenção da
melhor proposta com a finalidade de contratação de empresa especializada para
Aquisição De Materiais Médico Hospitalar, conforme autorização no processo
administrativo de nº 3991/2019 de 15/07/2019 a pedido da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme Anexo I.

1.2. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a dele se
utilizar, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a
aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei, assegurando—se ao beneficiário
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.3. Diante da necessidade de utilização do objeto cujo preço aqui está registrado o
Município expedirá a correspondente Autorização de Fornecimento, documento

Avenida Conde D,Eu, nº 486, CEP 29.670-000, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo. ]
CEP 29.670-000 Tel (27) 3257-0500 — www.ibiracu.es.gov.br
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mediante o qual, exclusivamente, deverá o COMPROMITENTE promover a entrega
do objeto, sem prejuízo de outros que por força legal devam acompanhá—Io.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O valor global desta Ata é de R$ 23.614,05 (vinte e três mil e seiscentos e
quatorze reais e cinco centavos), sendo que os preços unitários a serem pagos
constam no ANEXO desta Ata conforme descrito na cláusula primeira deste
instrumento e neles estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos,
encargos sociais, seguros, fretes, material, mão—de-obra e quaisquer despesas
inerentes à compra.

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na
cláusula terceira deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REEQUILÍBRIO ECONÓMICO—FINANCEIRO

3.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

3.1.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar—se superior ao
preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador poderá:

a) Negociar com o compromitente visando a redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;

b) liberar o compromitente do compromisso assumido, em face da impossibilidade
de êxito na adequação do preço;

3.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados 0
MUNICIPIO poderá, a requerimento do COMPROMITENTE, promover a revisão
do preço registrado.

3.2.1. O requerimento de reequilíbrio da equação econômico—financeira deverá
demonstrar o desequilíbrio havido minuciosamente por meio de memória de cálculo
e a modificação dos encargos ser proporcional ao mesmo, e ser documentalmente
comprovada.

3.2.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição

Avenida Conde Dªliu, nº 486, CEP 29.670—000, Centro, Ibiraçu - Espirito Santo. 2
CEP 29.670—000 Tel (27) 3257-0500 — www.ibiracucsgovbr
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ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes
exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na
hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de
preços, posto que a sua vigência não ultrapassa o prazo de 12 (doze) meses de sua
assinatura.

3.2.3. Na hipótese do órgão gerenciador verificar que o preço registrado não lhe é
vantajoso poderá revogar a ata, sem aplicação de sanção administrativa.

3.2.4. Não será concedida a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da
formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos
encargos atribuídos à parte interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios
encargos, incluindo—se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSULA QUARTA — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O Registro de preço poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1. Unilateralmente pela Administração, quando:

a) O compromitente não cumprir as exigências do instrumento convocatório que
deu origem ao registro de preços;

b) O compromitente não formalizar Contrato decorrente do Registro de Preços ou
não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem a
aceitação da justificativa pela Administração ;

c) O compromitente der causa a rescisão administrativa do Contrato decorrente do
Registro de Preços;

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços ou
fornecimento decorrente do Registro de Preços;

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

f) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado;

Avenida Conde D'Eu, nº 486, CEP 29.670-000, Centro, lbiraçu - Espirito Santo, 3
CEP 29.670—000 Tel (27) 3257—0500 — www.ibiracu.es.gov.br
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4.1.2. Pelo compromitente quando, mediante solicitação formal, comprovar estar
impossibilitado definitivamente de cumprir as exigências do instrumento
convocatório que deu origem ao registro de preços, sem prejuízo das sanções
previstas no Decreto nº 4211/2009.

4.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no
subitem 4.1.1 será feita mediante correspondência ao compromitente.

4.2.1. No caso de não localização do compromitente, a comunicação será feita
mediante publicação no Diário Oficial.

4.3. A solicitação do compromitente para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do prazo
de validade do registro de preços, facultada a Administração a aplicações das
penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido, sendo sempre
assegurado ao solicitante o Principio do Contraditório e da Ampla Defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DA SUSPENSÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos:

a) pelo Órgão Gerenciador quando por ele julgado que o compromitente esteja
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do processo licitatório
que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município,
ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a data da decisão;

b) pelo compromitente, mediante solicitação por escrito, quando comprovar estar
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do processo licitatório
que deu origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento pelos produtos efetivamente fornecidos e aceitos será efetuado
em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação das Notas Fiscais/Faturas,
devidamente aceitas e atestadas pelo órgão competente, vedada antecipação,
observado o disposto no art. 50 da lei nº 8.666/93.

6.2. Na emissão das Notas Fiscais, o FORNECEDOR deverá descrever o objeto
obrigatoriamente, com o contido em sua proposta, considerando ainda o
quantitativo solicitado na AF.

Avenida Conde D“Eu, n“ 486, CEP 29670-000, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo. 4
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6.3. Os pagamentos poderão ser sustados pelo MUNICÍPIO nos seguintes casos:

a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma
prejudicar o MUNICIPIO;

b) Inadimplência de obrigações pelo FORNECEDOR para com 0 MUNICÍPIO, por
conta do estabelecido nesta AF;

c) Não entrega dos materiais nas condições estabelecidas nesta AF;

d) Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas;

e) Avaria dos materiais fornecidos, de responsabilidade do FORNECEDOR;

f) Entrega dos materiais em desacordo com as condições estabelecidas na ATA;

6.4. Das notas fiscais/Faturas deverão constar, além dos preços da proposta aceita,
o nº da agência bancária, o nome do banco e número da conta da empresa, nº do
processo e da Autorização de fornecimento.

6.5. Ocorrendo erros nas Notas Fiscais/Faturas, as mesmas serão devolvidas ao
FORNECEDOR para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
será contado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal/fatura.

6.6. O Setor Financeiro somente efetuará o pagamento mediante a comprovação da
entrega do objeto, acompanhada dos seguintes documentos: comprovantes de
regularidade perante o INSS, FGTS, Receita Federal, Estadual e Municipal da sede
da empresa e do Município de Ibiraçu, Certidão Positiva com Efeito de Negativa
(CPFN) e/ou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas —- CNDT, ficando a liberação
do processo de pagamento, condicionada à efetiva comprovação de regularidade.

6.7. O MUNICÍPIO poderá deduzir dos pagamentos importâncias que porventura,
a qualquer título, lhe forem devidas pelo FORNECEDOR em decorrência de
inadimplemento das obrigações assumidas;

6.8. É expressamente vedado ao FORNECEDOR à cobrança ou desconto de
duplicatas através de rede bancária ou de terceiros.

6.9. Para emissão da Nota Fiscal deverão ser considerados os seguintes
dados:
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS — localizada no endereço: Rua Martins
Pescador, nº 26 —- Bairro Ericina — Ibiraçu/ES. Para fins de pagamento, a Contratada
deverá emitir 01 (uma) Nota Fiscal, em nome do Fundo Municipal de Saúde (CNPJ

Avenida Conde DªEu, nº 486, CEP 29.670-000, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo. 5
CEP 29.670—000 Tel (27) 3257-0500 — www.ibíracu.es.gov.br
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nº 14.635.944/0001—40) com as respectivas quantidades de créditos e valores.

6.10. Ocorrendo atraso no pagamento e desde que não tenha sido o fornecedor
quem lhe deu causa, poderá, a requerimento deste, ser lhe compensada a mora por
meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = Ix N x VP.

Onde:

EM = encargos moratórios;
N número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga;
I 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado
I (6/100) /365).

CLÁUSULA SÉTIMA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSõES

7.1. A presente ATA não poderá sofrer os acréscimos estabelecidos no parágrafo lº
do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA — DA VIGÉNCIA

8.1. A vigência da presente ATA será de 12 (doze) meses, não prorrogáveis,
contados a partir do 1 º (primeiro) dia útil após a data da publicação de seu extrato
na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA NONA — DAS SANÇõES ADMINISTRATIVAS

9.1— A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas
para o fornecimento do objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades
constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº
8.666/1993 e suas alterações, a saber:

9.2 — A empresa que quando convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, 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

Avenida Conde DªEu, nº 486, CEP 29.670-000, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo. 6
CEP 29.670-000 Tel (27) 3257-0500 — www.lbiracu.es.gov.br
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XIV do art. 40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

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

& 1º A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

5 2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do respectivo contratado.

% 3º 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.

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

I — advertência;

II — multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III — suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - 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 prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sançao aplicada com base no inciso
anterior.

5 1ª 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.

g 29 As sanções previstas nos incisos I, III 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.

9.5 — 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.

9.6 — Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e

Avenida Conde D*Eu, nº 486, CEP 29670-000, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo. 7
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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.

9.7 — 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

9.8. As penalidades previstas no Decreto nº 4.211/2009 poderão ser aplicadas
independente de transcrição para o Instrumento Convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução desta ATA será acompanhada e fiscalizada pelo órgão
gerenciador do Registro de Preços, nos termos do Decreto Municipal 4.211/2009 e
por meio da Portaria nº 19.215/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA VALIDADE DO PRODUTO

11.1. Os produtos não serão recebidos se o prazo de validade contado da data de
entrega for inferior 24 (vinte e quatro) meses da validade ou com menos de
75% da validade ainda intacta

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS DISPOSIÇOES GERAIS

Avenida Conde D7Eu, nº 486, CEP 29670-000, Centro, Ibiraçu — Espirito Santo. 8
CEP 29.670—000 Tel (27) 3257-0500 —— www.ibiracu.es.gov.br
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12.1. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado
na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

12.2. As aquisições ou contratações oriundas das atas de registro de preços
aderidas não poderão exceder por órgão ou entidade, a 100 % (cem por cento) dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados para O órgão
gerenciador e órgãos participantes.

12.3. Obriga-se O Compromitente a manter—se durante toda a vigência desta ATA
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, como também todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito O Foro da Comarca de Ibiraçu, para dirimir quaisquer dúvidas,
porventura oriunda da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

E por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata em 03 (três) vias de
igual teor e forma juntamente com 02 (duas) testemunhas, igualmente signatárias.

Ibiraçu/ES, 06 de janeiro de 2020.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

CONTRATANTE

TERESINHA PEREIRA BOIZZI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATANTE

PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.
2.

Avenida Conde DªEu, nº 486, CEP 29.670-000, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo. 9
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* ºª PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU asESTADO DO ESPÍRITO SANTO ,
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO &

ANEXO - TERMO Nº 00000412020 - SEQUÉNCIA Nº000000754

Origem Pregão Presencial Nº 00008112019 Processo 00399112019
Contrato Termo Nº 000004/2020

Empresa IPRIME MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA

CNPJ ICNPJ: 12.082.502IOOO1—98
IRUA ANTONIO GERMANO BUTTERS, 288 - VALE DO SOL - ESPERA FELIZ - MG - CEP: 36830000

Endereço

Secretaria 00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local 00052 — PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Item Lote Especiãcação Marca UN Quant Unitário Valor Total
001 004 AGULHA DESC' 25 X 07 CI 100' SOLIDOR CX 200,00 7,3500 1.470,00

agulha descartavel 25 x 7, com 100 unidades.
ATADURA CREPE 13 FIOS.

002 018 atadura crepe 13 flOS, 100% algodao, 10 cm x 1,80 m, UNITEC PCT 400,00 5,0000 2.000,00
pacote com 12.
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL.

004 063 equipo macro gotas com injetor lateral. TKL UN 6000'00 0'7900 4'740'00
EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL.003 067 EMBRAMED UNI 500,00 0,8000 400,00
FlO SUTURA 3-0.

005 082 fIO Sutura nyIOI'I 3-0, CaIxa Cºm 24 Unidades. SUPERMED CX 25.00 29.5500 738.75
006 084 F'º SUTURA 5—0. . . SUPERMED cx 5,00 29,6900 148,45

flo sutura nylon 5-0, caixa com 24 unidades.
| º 1 .007 096 LAMINA CIRURG CA N 1 ADVANTIVE cx 10,00 250000 250,00lamina cirurgica nº 11, com 100 unidades.

O

008 097 LAMINAÇIRURGICA N 15' . ADVANTIVE CX 10,00 27,0000 270,00
Iamma cnrurguca nº 15, com 100 unidades.
LAMINA CIRURGICA Nº 23.009 098 . . . . ADVANTIVE CX 15,00 27,0000 405,00
lamlna cirurgica nº 23, com 100 unidades.

MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO. PHARM ATE
010 112 mascara cirurgica descartavel com elastico, caixa com 50 X CX 30,00 5,3000 159,00

unidades.
PAPEL GRAU ClRURGlCO P/ ESTERIZACAO.

038 120 papel grau cirurgico para esterização 150mm x 150mm no ZERMATT PCT 50,00 25,0000 1.250,00
momento do certame laudo bfe/vfe/nbr 14 990.
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML.

011 144 seringa descartavel 1 ml com agulha 13 x 4,5 - cx c/ 100 TKL CX 120,00 19,9000 2.388,00
und.

012 152 SONDA NASOGASTRICA LONGA 14” MEDSONDA PCT 500,00 11,0000 5.500,00
sonda nasogastnca longa 14 C! 10.

013 153 SONDA NASOGGASTRICA LONGA 16' MEDSONDA PCT 5,00 11,3000 56,50sonda nasogastrica longa 16 c/ 10.
º 1 .014 154 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 8 MEDSONDA PCT 5,00 125000 62,50

sonda nasogastnca, longa 18 cl 10.
SONDA NASOGASTRICA LONGA 20.
sonda nasogastrica, longa 20 el 10. MEDSONDA PCT 5'00 14'5000 72'50015 155

O

016 156 SONDA URETRAL N 8' . MEDSONDA PCT 5,00 11,3000 56,50
sonda uretral nº 08, pacote com 20 unidades.
SONDA URETAL 10 F.

017 157 sonda uretral nº 10, pacote com 20 unidades. MEDSONDA PCT 10'00 11'0000 110'00
SONDA URETRAL Nº 12.

018 158 pacote com 20 unidades. MEDSONDA PCT 15,00 11,8500 177,75
SONDA URETRAL Nº 14.

019 159 sonda uretal nº 14 - pacote com 20 unidades. MEDSONDA PCT 3'00 125000 37'50
0020 160 SONDA URETRAL N 16' MEDSONDA PCT 3,00 12,0000 36,00

sonda uretral nº 16, pacote com 20 unidades.

021 161 SONDA URETRAL 18. MEDSONDA PCT 3,00 152000 45,60
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sonda uretral nº 18 — pacote com 20 unidades.

TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, CI100 UNID. PHARMATE
022 185 touca cirurgica descartavel, com 100 unidades. X CX 10'00 5'6000 56'00

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL: 20.430,05
Local 00055 - LABORATORIO

Item Lote Especincação Marca UN Quant Unitário Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7,0.034 004 cx c/ 100 unid. SOLIDOR CX 10,00 7,3500 73,50

LABORATORIO: 73,50
Local 00057 - ESTRA TEGIA SAUDE DA FAMILIA

Item Lote Especificação Marca UN Quant Unitário Valor Total
AGULHA DESC. 25 X 07 CI 100.

023 004 agulha descartavel 25 x 7, com 100 unidades. SOLIDOR CX 5'00 7'3500 36'75
ATADURA CREPE 13 FIOS 10 X 1,80.

024 018 atadura crepe 100% algodao, 13 nos, 10 cm x 1,80 m, UNITEC PCT 150,00 5,0000 750,00
pacote com 12 unidades.

ESCOVA GINECOLOGICA. CRALPLAS
025 072 escova ginecologica, com 100 unidades. T PCT 15'00 1714900 26235

FITA CREPE HOSPITALAR.

026 086 nta adesiva crepe hospitalar, 16 mm x 50 m. POLITAPE UN 150,00 26700 400,50
LAMINA DE BISTURI Nº 11.029 099 c/ 100 unidade. ADVANTIVE CX 2,00 270000 54,00
LAMINA DE BISTURI Nº 15.

028 100 lamina de bisturi nº 15, caixa com 100 unidades. ADVANTIVE CX 2'00 27'0000 54'00
LAMINA DE BISTURI Nº 23

027 101 lâmina de bisturi nº 23 cI 100 unidade. ADVANTNE CX 2'00 27'0000 54'00
MICROPORE.

030 115 micropore fita adesiva, 50mm x 10 m. MAXCOR UN 200,00 3,9500 790,00
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML.

031 143 seringa descartavel 1 ml, esteril, com agulha 13 x 03 com TKL CX 10,00 19,9000 199,00
100.

ESTRA TEGIA SAUDE DA FAMILIA: 2.600,60

Local 00251 - UNIDADE SANITÁRIA E IBIRAÇU - CENTRO

Item Lote Especificação Marca UN Quant Unitário Valor Total
036 086 mA ADES'VA CREPE. HOSP'TALAR 16 X 50 MM" POLITAPE UN 100,00 2,6700 267,00fita adesrva crepe hospitalar, 16 mm x 50 m.

037 185 TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, CI100 UNID. PHARMATE CX 5,00 55000 28,00touca Cirurgica descartavel, com 100 unidades. X
UNIDADE SANIT RIA E IBIRAÇU - CENTRO: 295,00

Local 00252 - VIGILANCIA EM SAUDE

Item Lote Especificação Marca UN Quant Unitário Valor Total
FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR.

032 086 fita adesiva crepe hospitalar 16mm x 50 m. POLITAPE ROLO 50,00 2,6700 133,50
TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, CI100 UNID. PHARMATE

033 185 touca cirurgica descartavel, com 100 unidades. X CX 5'00 5'6000 28'00
VIGILANCIA EM SAUDE: 161,50

Local 00411 - SETOR DE FISIOTERAPIA

Item Lote Especificação Marca UN Quant Unitário Valor Total
FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 16 X 50 MM.

035 086 fita adesiva crepe hospitalar. 16 mm x 50 m. POLITAPE UN 20'00 2'6700 53'40
SETOR DE FISIOTERAPIA: 53,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 23.614,05
PRIME MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA: 23.614,05
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SOLICITAÇÃP DE ENTREGA DOS ITENS NAS
AUTORIZAÇOES DE FORNECIMENTO

De <almoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br>
<prime_hospitaIar©yahoo.com.br>,
<prlme_h05pitalar©yahoo.com.br>

Data 17/04/2020 16:54

Assunto:

Pa ra:

. AF 25 PRIME MATERIAIS 29 01.pdf (N39 KB)
' AF 26 PRIME MATERIAIS 29 01.pdf («67 KB)
' AF 27 PRIME MATERIAIS 29 01.pdf (N38 KB)
. AF 179 PRIME MATERIAIS 17 O4.pdf (N34 KB)-f
. AF 180 PRIME MATERIAIS 17 O4.pdf (N34 KB)/

Boa tarde.

Solicitamos, um retorno quanto as Autorizações de Fornecimento em anexo, pois há algumas pendências
de entrega de Material.

Precisamos saber quando iram entregar estes Materiais, sendo que precisamos dos mesmos com uma
certa urgência devido a Pandemia que estamos enfrentando.

Se não responderem este email, iremos notificar a empresa, pois as AFs de números 25,26,27 foram
emitidas desde janeira de 2020, sendo que fizeram entregas de muitos poucos itens.

E as AFs de números 179 e 180 é da data de hoje que também precisamos de retorno.

Por favor respondam nossa solicitação.

Contamos com a compreensão de todos.

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 09:57
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Assunto: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PRIME
De compras <compras©ibiracu.es.gov.br>

Almoxarifado Saude <almoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br>,
Para: Secretaria Financas <sec.financas©ibiracu.es.gov.br>,

<prime_hospitalar©yahoo.com.br>

Data Q&A/2029“ 15:09

. AF 180 PRIME MATERIAIS 17 04.pdf (N33 KB) "

. AF 179 PRIME MATERIAIS 17 04.pdf (N33 KB) ,

Boa tarde!

Segue Autorização de Fornecimento.

Dúvidas à disposição.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES

Gilciani Favaro

Setor de Compras e Suprimentos

Tel: (27) 3257—0507

Cel: (27) 9-9689-8004

WhatsApp: (27) 9—9689-8004

1 of] 05/05/2020 09:49



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAÇU

Endereço Rua: Martins Pescadores, Nº 26, Bairro: Prof. Ericina - Ibiraçu-ES Cep 29.670.000
Telefone: 027- 3257—0553 CNPJ: 14.635.944/0001—40

Autorização de Fornecimento Saude
Nº 000025/2020

Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ªfir

Local PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Processo 003991l2019
Origem Pregão Presencial Nº 000081/2019 Termo 000004/2020
Dºtªçãº 110001 .10301 00252.076.33903000000.121 1 0000000 Ficha 00043-1211000000

Fornecedor PRIME MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.082.502l0001—98

RUA ANTONIO GERMANO BUTTERS, 288 - VALE DO SOL -
Endereçº ESPERA FELIZ - MG - CEP: 36830000 Tº'ºfººº 3237462961

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total
TADURA CHEFE 13 FIOS. atadura crepe 13 003100?»

00001 00018 00036842 Igodao. 10 cm x 1,80 m, pacote com 12. UNITEC PCT 150,000 5,0000 _ - 35000
00002 00067 00038047 EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL. EMBRAMED UNI 200,000 0,8000 160,00

QUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL. equupo """""
00003 00063 00036153 macro gotas com injetor lateral. TKL UN 2.000,000 0,7900 — 150000

FIO SUTURA 3—0. fio sutura nylon 3-0, caixa com 2400004 00082 00036883 unidades. SUPERMED CX 10,000 29,5500 295,50
FIO SUTURA 5-0. flo sutura nylon 5-0, caixa com 24 -------

00005 00084 00036886 unidades. SUPERMED CX 5,000 29,6900 _ _ _1í103—15—
LAMINA CIRURGICA Nº 11. lamina cirurgica nº 11. com 10000006 00096 00036893 uni da des. ADV ANTIVE CX 5.000 25,0000 125,00
LAMINA CIRURGICA Nº 15. lamina cirurgica nº 15, com 100 -------00007 00097 00036894 unidades. ADV ANTIVE CX 5,000 27,0000 135,00Total Geral 3 193,95

AUTORIZO a aquisição / execução após a
emissão da Nota de Empenho.

IBIRAÇU, 29 de janeiro de 2020

Obs: A entrada das notas fiscais no Setor de Almoxarifado só será efetuada até o dia 25
de cada mês, caso contrário, as notas recebidas entre os dias 25 a 31 só serão enviadas
ao Setor de Almoxarifado a partir do dia 01 do mês subsequente.

As entregas deverão ser feitas de segunda - feira a sexta- feira nos horários de
07:00hs as 11:00hs e de 12:00 hs as 15:00 hs

Endereço Rua: Martins Pescadores Nº 26
Bairro: Prof. Ericina - Ibiraçu—ES Cep 29.670.000
Telefone: 027- 3257-0553
Local: Pronto Atendimento Municipal (P.A)
(Não recebemos mercadorias fora dos dias estabelecidos).

Setor de Compras
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UEndereço Rua: Martins Pescadores, Nº 26, Bairro: Prof. Ericina - Ibiraçu-ES Cep 29.670.000
Telefone: 027- 3257-0553 CNPJ: 14.635.944/0001—40

Autorização de Fornecimento Saude
Nº 000026I2020

Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Processo 003991/2019
Origem Pregão Presencial Nº 000081/2019 Termo 000004/2020
Dotação 110001 .10301 00252.076.33903000000. 1 21 10000000 Ficha 00043-1211000000

Fornecedor PRIME MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.082.502/0001-98

233325353?ª'gªfg'ggãgggãâªªª-VALªººSºL' 3237462961

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total
00001 00098 00036895 MINA CIRURGICA N 23. lamina cnrurglca n 23, com 100 CX 5000 270000 13500unidades. ADVANTIVE

MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL Cl ELASTICO.

00002 00112 00036154 mascara cirurgica descartavel com elastico, caixa com 50 CX 30,000 5,3000 159,00
unidades. PHARMATEX

SONDA URETRAL Nª 8. sonda uretral nº 0%, pacote com 2000003 00156 00009030 unidades MEDSONDA PCT 5,000 11,3000 56,50
00004 00157 00036806 Íâyaªêsgãªpêgânã sºndª “reirª“ "º 1º' pªºº'º ºº'“ ºº PCT 10,000 11,0000 110,00

00005 00158 00039740 ZÉBZQZSETRAL Nº 12“ pªcºte cºm 20 unidªdes“ PCT 15,000 11,8500 _ - 177,75-

00006 00159 00039749 ÍgãaªêsUãÉBZAOI—N'ÉAM. sºndª ““ªtª' "“ 14 ' ºªººtª ººm ªº PCT 3,000 125000 37,50

00007 00160 00036911 ãããnÉêgªÉLÉ/Eêguâ Sºndª uretrªl "0 16' pªcºte cºm PCT 3,000 12,0000 _ - 00,00

00003 00161 00037481 ÍãyaªêsgãªªNÉ/Ã sºndª uretrªl "º 18 ' pªcºte ººm ºº PCT 3,000 15,2000 - _ _ 3???
00009 00185 00030598 TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, 0/100 UNID. touca cx 10000 56000 56,00cirurgica descartavel, com 100 unidades. PHARMATEX

PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERIZACAO. papel grau
00010 00120 00038503 cirurgico para esterização 150mm x 150mm no momento do PCT 20,000 25,0000 500,00

certame laudo bfe/vfeinbr 14 990. ZERMATT



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAÇU

Endereço Rua: Martins Pescadores, Nº 26, Bairro: Prof. Ericina - lbiraçu-ES Cep 29.670.000
Telefone: 027- 3257-0553 CNPJ: 14.635.944l0001-40

Total Geral

AUTORIZO a aquisição ] execução após a
emissão da Nota de Empenho.

IBIRAÇU, 29 de janeiro de 2020

Obs: A entrada das notas fiscais no Setor de Almoxarifado só será efetuada até o dia 25
de cada mês, caso contrário, as notas recebidas entre os dias 25 a 31 só serão enviadas
ao Setor de Almoxarifado a partir do dia 01 do mês subsequente.

As entregas deverão ser feitas de segunda -feira a sexta- feira nos horários de
07:00hs as 11:00hs e de 12:00 hs as 15:00 hs

Endereço Rua: Martins Pescadores Nº 26
Bairro: Prof. Ericina - Ibiraçu-ES Cep 29.670.000
Telefone: 027- 3257-0553
Local: Pronto Atendimento Municipal (P.A)
(Não recebemos mercadorias fora dos dias estabelecidos).

Setor de Compras

1.313,35

2/2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAÇU

Endereço Rua: Martins Pescadores, Nº 26, Bairro: Prof. Ericina - Ibiraçu—ES Cep 29.670.000
Telefone: 027- 3257-0553 CNPJ: 14.635.944/0001-40

Autorização de Fornecimento Saude

“730

&?

Nº 000027/2020
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA Processo 003991l2019
Origem Pregão Presencial Nº 00008112019 Termo 00000412020
Dotação 1100021030100252.078.33903000000.12110000000 Ficha 00056-1211000000

Fornecedor PRIME MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.082.502/0001-98
RUA ANTONIO GERMANO BUTTERS, 288 - VALE DO SOL —

Endereço IESPERA FELIZ _ MG _ CEP: 36830000 Telefone 3237462961

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor TotalTADURA CREPE 13 FIOS 10 X 1,80. atadura crepe
00001 00018 00036930 100% algodao, 13 605, 10 cm x 1,80 m, pacote com 12 PCT 80,000 5,0000 400,00

unidades. UNITEC

ESCOVA GINECOLOGICA. escova ginecologica, com 100 .......00002 00072 00036937 unidades. CRALPLAST PCT 10.000 17,4900 174,90
LAMINA DE BISTURI Nº 23 lâmina de bisturi nº 23 c/ 100 -------

00003 00101 00040194 unidade. ADVANTIVE CX 2.000 27,0000 _ - ' 54,00
LAMINA DE BISTURI Nº 15. lamina de bisturi nº 15, caixa00004 00100 00036939 com 100 unidades. ADV ANTIVE CX 2000 27,0000 54,00

00005 00099 00039753 LAMINA DE BISTURI Nº 11. c/ 100 unidade. ADVANTIVE CX 2,000 270000 54,00
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML. seringa descartavel 1 ml, .......

00006 00143 00036901 esteril, com agulha 13 x 03 com 100. TKL CX 10,000 19,9000 199,00Total Geral 935,90
AUTORIZO a aquisição ! execução após a
emissão da Nota de Empenho.

IBIRAÇU, 29 de janeiro de 2020

Obs: A entrada das notas fiscais no Setor de Almoxarifado só será efetuada até o dia 25
de cada mês, caso contrário, as notas recebidas entre os dias 25 a 31 só serão enviadas
ao Setor de Almoxarifado a partir do dia 01 do mês subsequente.

As entregas deverão ser feitas de segunda - feira a sexta- feira nos horários de
07:00hs as 11:00hs e de 12:00 hs as 15:00 hs

Endereço Rua: Martins Pescadores Nº 26
Bairro: Prof. Ericina - Ibiraçu-ES Cep 29.670.000
Telefone: 027- 3257-0553
Local: Pronto Atendimento Municipal (P.A)
(Não recebemos mercadorias fora dos dias estabelecidos).

Setor de Compras



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAÇU

Endereço Rua: Martins Pescadores, Nº 26, Bairro: Prof. Ericina - Ibiraçu-ES Cep 29570000
Telefone: 027- 3257-0553 CNPJ: 14.635.944/0001-40

Autorização de Fornecimento Saude

53»

&&

Nº 000179l2020

Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local UNIDADE SANITÁRIA E IBIRAÇU - CENTRO Processo 003991/2019
Origem Pregão Presencial Nº 000081/2019 Termo 000004/2020
Dotação 110003.1030200252.083.33903000000.12120000000 Ficha 00114-1212000000

Fornecedor PRIME MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.082.502/0001-98

RUA ANTONIO GERMANO BUTTERS, 288 - VALE DO SOL -
Endereço ESPERA FELIZ _ MG _ CEP: 36830000 Telefone 3237462961

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total
OUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, C/100 UNID. touca

ººº“ 00185 00030598 cirurgica descartavel, com 100 unidades. PHARMATEX CX 5,000 55000 _ _ _ _º???Total Geral 28,00
AUTORIZO a aquisição / execução após a
emissão da Nota de Empenho.

IBIRAÇU, 17 de abril de 2020

Obs: A entrada das notas fiscais no Setor de Almoxarifado só será efetuada até o dia 25
de cada mês, caso contrário, as notas recebidas entre os dias 25 a 31 só serão enviadas
ao Setor de Almoxarifado a partir do dia 01 do mês subsequente.

As entregas deverão ser feitas de segunda - feira a sexta- feira nos horários de
07:00hs as 11:00hs e de 12:00 hs as 15:00 hs

Endereço Rua: Martins Pescadores Nº 26
Bairro: Prof. Ericina - Ibiraçu-ES Cep 29.670.000
Telefone: 027— 3257-0553
Local: Pronto Atendimento Municipal (P.A)
(Não recebemos mercadorias fora dos dias estabelecidos).

Setor de Compras



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAÇU

Endereço Rua: Martins Pescadores, Nº 26, Bairro: Prof. Ericina - Ibiraçu—ES Cep 29570000
Telefone: 027- 3257—0553 CNPJ: 14.635.944/0001—40

Autorização de Fornecimento Saude

%,

&

Nº 000180/2020

Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local VIGILANCIA EM SAUDE Processo 003991/2019
Origem Pregão Presencial Nº 000081/2019 Termo 000004/2020
Dotação 110003.1030200252.085.33903000000.12110000000 Ficha 00122-1 211000000

Fornecedor PRIME MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.082.502/0001-98

RUA ANTONIO GERMANO BUTTERS, 288 - VALE DO SOL -
Endereço ESPERA FELIZ _ MG _ CEP: 36830000 Telefone 3237462961

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total
OUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, C/100 UNlD. touca

00001 00185 00030598 cirurgica descartavel, com 100 unidades. PHARMATEX CX 5'000 5'6000 _ _ _ 3???Total Geral 28,00
AUTORIZO a aquisição I execução após a
emissão da Nota de Empenho.

IBIRAÇU, 17 de abril de 2020

Obs: A entrada das notas fiscais no Setor de Almoxarifado só será efetuada até o dia 25
de cada mês, caso contrário, as notas recebidas entre os dias 25 a 31 só serão enviadas
ao Setor de Almoxarifado a partir do dia 01 do mês subsequente.

As entregas deverão ser feitas de segunda -feira a sexta- feira nos horários de
07:00hs as 11:00hs e de 12:00 hs as 15:00 hs

Endereço Rua: Martins Pescadores Nº 26
Bairro: Prof. Ericina - Ibiraçu-ES Cep 29.670.000
Telefone: 027- 3257-0553
Local: Pronto Atendimento Municipal (P.A)
(Não recebemos mercadorias fora dos dias estabelecidos).

Setor de Compras



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAÇU

Endereço Rua: Martins Pescadores, Nº 26, Bairro: Prof. Ericina - lbiraçu-ES Cep 29.670.000
Telefone: 027— 3257—0553 CNPJ: 14.635.944/0001-40

Autorização de Fornecimento Saude
Nº 000178/2020

Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Processo 003991/2019
Origem Pregão Presencial Nº 000081/2019 Termo 00000412020
Dotação 110001 .10301 00252.076.33903000000. 1 21 1 0000000 Ficha 00043-1211000000

Fornecedor PRIME MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.082.502l0001—98
RUA ANTONIO GERMANO BUTTERS, 288 - VALE DO SOL -

Endereço ESPERA FELIZ _ MG _ CEP: 36830000 Telefone 3237462961

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total
QUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL. eqUipo

00001 00063 00036153 macro gotas com injetor lateral. TKL UN 4.000,000 0,7900 _ 53.350,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18. sonda

00002 00154 00036908 nasogastrica, longa 18 c/ 10. MEDSONDA PCT 5000 125000 62,50
SONDA NASOGASTRICA LONGA 20. sonda nasogastrica, ------00003 00155 00036909 onga 20 c/ 10. MEDSONDA PCT 5,000 14,5000 72,50Total Geral 3 295,00

AUTORIZO a aquisição / execução após a
emissão da Nota de Empenho.

IBIRAÇU, 17 de abril de 2020

Obs: A entrada das notas fiscais no Setor de Almoxarifado só será efetuada até o dia 25
de cada mês, caso contrário, as notas recebidas entre os dias 25 a 31 só serão enviadas
ao Setor de Almoxarifado a partir do dia 01 do mês subsequente.

As entregas deverão ser feitas de segunda -feira a sexta- feira nos horários de
07:00hs as 11:00hs e de 12:00 hs as 15:00 hs

Endereço Rua: Martins Pescadores Nº 26
Bairro: Prof. Ericina - Ibiraçu-ES Cep 29.670.000
Telefone: 027- 3257-0553
Local: Pronto Atendimento Municipal (P.A)
(Não recebemos mercadorias fora dos dias estabelecidos).

Setor de Compras
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PENDENCIA DE ENTREGA DAS Eª
AUTORIZAÇÓES DE
FORNECIMENTO — PRIME
MATERIAIS

A Você é) « ". -
Para: primaª

V
pitalar©yahgo.com.br,

Seg. 14:43

Visualizar anexo
Boa tarde.
A Secretaria Municipal de Saúde de Ibiraçu, solicita um retorno
quanto as Pendências de entrega nas Autorizações de
Fornecimento que foram emitidas desde o dia 29 de janeiro de
2020 e outra no dia 17 de abril de 2020.
Lembrando que por diversas vezes, solicitamos a entrega do
material, sendo que a entrega foi feita de forma parcial.
Porém, devido a Pandemia que estamos enfrentando, esta
desafiador trabalhar com a feita do material solicitado, por uma
vez que temos contrato com a empresa e a mesma tem a
responsabilidade de nos fornecer este material.

Conto com apoio e compreensão de todos, para sanarmos este
desafio e por uma data de entrega destes materiais o quanto
antes.
Caso contrário iremos notificar a empresa responsável.

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

PENDÉNCIA PRlME.

pdf
26 KB

PDF

05/05/2020 08:04



PRIME MATERIAIS - PENDENCIA DE ENTREGA

AF

DATA DA AF

MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

25/2020 26/2020 27/2020

29/01/2020

EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL
2.000

UNID.

FIO SUTURA 3-0

10

CX

FIO SUTURA 5—0

5
CX

LAMINA CIRURGICA Nº 11

5
CX

LAMINA CIRURGICA Nº 15

5
CX

LAMINA CIRURGICA Nº 23

5
CX

MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO

30

CX

SONDA URETRAL Nº 12

PCT

TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL

10

CX

PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERIZAÇÃO

20

PCT

ESCOVA GINECOLOGICA

10

PCT

LAMINA DE BISTURI Nº 23

CX

LAMINA DE BISTURI Nº 15

CX

LAMINA DE BISTURI Nº 11

CX

SERINGA DESCARTAVEL 1ML

CX

179/2020 180/2020

17/04/2020

TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL

CX

TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL

CX

&.
"SÃ



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAÇU

Telefone: 027- 3257—0553 CNPJ: 14.635.944/0001—40

Autorização de Fornecimento Saude
Nº 000176l2020

Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço Rua: Martins Pescadores, Nº 26, Bairro: Prof. Ericina - ibiraçu-ES Cep 29.670.000

%%

&

Local PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Processo 003991/2019
Origem Pregão Presencial Nº 000081/2019 Termo 00000112020
Dotação 110001 .10301 00252.076.33903000000.121 10000000 Ficha 00043-1211000000

Fornecedor EIDIANE ALVES SANTANA CNPJ 30.859.081/0001—40
R DU DE IA , - IN LA - - —

Endereço CLE]: 29303552 CAX S 924 TER GOS LINHARES ES Telefone 2731512702

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total
UBO PARA OXIGENIO. tubo para oxngenlo de sªche 01

00001 00188 00036924 cm de diametro (entrada de fiuxometro), pacote 15 metros. PCT 5.000 139,0000 695,00
PERFITECNICA

00002 00151 00038577 SONDA NASOENTÉRICA (integral) SOLUMED UN 10,000 28,5800 285,80Total Geral 980,80
AUTORIZO a aquisição I execução após a
emissão da Nota de Empenho.

IBIRAÇU, 17 de abril de 2020

Obs: A entrada das notas fiscais no Setor de Almoxarifado só será efetuada até o dia 25
de cada mês, caso contrário, as notas recebidas entre os dias 25 a 31 só serão enviadas
ao Setor de Almoxarifado a partir do dia 01 do mês subsequente.

As entregas deverão ser feitas de segunda - feira a sexta- feira nos horários de
07:00hs as 11:00hs e de 12:00 hs as 15:00 hs

Endereço Rua: Martins Pescadores Nº 26
Bairro: Prof. Ericina - ibiraçu-ES Cep 29.670.000
Telefone: 027- 3257-0553
Local: Pronto Atendimento Municipal (P.A)
(Não recebemos mercadorias fora dos dias estabelecidos).

Setor de Compras
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Re: PENDÉNEIA DE ENTREGA DAS
Assunto: AUTORIZAÇOES DE FORNECIMENTO - EIDIANE

ALVES SANTANA
De Naturalis Beleza &Saúde <naturalisbs©gmail.com>
Para: <almoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br>
Data 04/05/2020 15:16Boa tarde! , '
Keli, todas as AFs solicitadas no anexo já foi feito o pedido junto aos distribuiodres e fabricantes, pedimos
que aguarde mais alguns dias pra que possamos entregar os produtos. Estamos aguardando a mercadoriachegar. .. *

:

Cordialmente,

Adriele Bachietto

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO EMAIL

Em seg., 4 de mai. de 2020 às 14:22, <almoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br> escreveu:? Boa tarde. .
* A Secretaria Municipal de Saúde de Ibiraçu, solicita um retorno quanto as Pendências de entrega nas
, Autorizações de Fornecimento que foram emitidas desde o dia 29 de janeiro de 2020 e demais.

Lembrando que por diversas vezes, solicitamos a entrega do material, sendo que uma entrega foi feita
& de forma parcial.
. Porém, devido a Pandemia que estamos enfrentando, esta desafiador trabalhar com a falta do material
' solicitado, por uma vez que temos contrato com a empresa e a mesma tem a responsabilidade de nos
fornecer este material.

, Conto com apoio e compreensão de todos, para sanarmos este desafio e por uma data de entrega
í destes materiais o quanto antes.
; Caso contrário iremos notificar a empresa responsável.

f Gentileza acusar o recebimento do email.

Fundo Municipal de Saúde

05/05/2020 07:



EIDIANE ALVES SANTANA - PENDENCIA DE ENTREGA

AF

DATA DA AF

MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

35/2020

29/01/2020

ABAIXADOR DE LING UA

20

PCT

BANDEJA INOX RETANGULAR

5
UNID.

CUBA REDONDA INOX P/ ASSEPSIA

S
UNID.

FRASCO P/ NUTRIÇÃO

200

UNID.

LENÇOL COM ELASTICO

50

PCT

155/2020

25/03/2020

PAPEL ECG

25

BOBINA

176/2020

17/04/2020

TUBO PARA OXIGÉNIO

5
PCT

SONDA NASOENTÉRIXA

10

UNID.

186/2020 187/2020

22/04/2020

LENÇOL COM ELASTICO

3
PCT

LENÇOL COM ELASTICO '

1
PCT
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Ãtols' do Poder Legislativo“ A

LEI N! 13.979, DES DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importancia
internacional decorrente do coronavirus responsável
pelo surto de 2019.

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

Art. lª Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavirus responsável pelo surto de 2019.

& ,1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade,

é zº Ato do Ministro de Estado da Saúde dispara sobre a duração da situação
de emergência de saúde pública de que trata esta Lei.

9 3º O prazo de que trata o é 29 deste- artigo não poderá ser superior ao
declarado pela Organização Mundial de Saúde.

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

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

li - 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
evirar a possivel contaminação ou a propagação do coronavirus.

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento
Sanitário internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.717, 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 importância
internacional decorrente do coronavirus, pºderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas:

i isolamento;

ll - quarentena;

lll - determinação de realização compulsoria de:

a] exames médicos;

bi testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clinicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos específicos;

iv estudo ou investigação epidemiológica;

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saida do Pais, conforme
recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvrsa), por rodovias, portos ou aeroportos;

VII — requisição de bens e servicos de pessoas naturais o iuridicas, hipótese em
que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e

VIII - autorização excepcionai e temporária para a importação de produtos
sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que:

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira,: e

b) previstos em ato do Ministerio da Saúde.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ' lMPRENSA NACIONAL

lSSN 167761742

Brasilia — DF, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020

5 19 As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas
com base em evidências cientificas e em análises sobre as informações estratégicas em
saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao minimo indispensável à
promoção e à preservação da saúde pública.

5 2ª Ficam assegurados às 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 lalta justificada ao serviço público ou à atividade laboral
privada o periodo de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo,

à 49 As pessoas deverão su1eitarse ao cumprimento das medidas previstas neste
artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.

5 Sº Ato do Ministro de Estado da Saúde:

| « disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos
incisos i e il do caput deste artigo; e

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

5 79 As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

! - pelo Ministério da Saúde;

ll - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da
Saúde, nas hipóteses dos incisos l, ll, V, Vi e VIII do caput deste artigo; ou

lll - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos lll, IV e Vil do
caput deste artigo.

_ ação "ou aquisição.

Art. Sº Toda pessoa colaborara' com as autoridades sanitárias na comunicação
imediata de:

i - possiveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus;

II — circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavirus.

Art. 69 F. 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 suspeita de infecção pelo coronavirus, com a
finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

5 1º A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende—se às pessoas
jurídicas de direito privado quando os dados forem solicitados por autoridade
sanitária.

& 2º O Ministério da Saúde manterá dados públicos e 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. 761 O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e
operacionalização do disposto nesta Lei.

Art. Sº Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência
internacional pelo coronavirus responsável pelo surto de 2019.

Art. 99 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de Fevereiro de 2020; 199º da Independência e 1329 da
Republica.

JAIR MESSIAS BOBONARO

Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandem:
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Prefeitura Municipal de ibiragg ªº&
Estado do: Espírito Santo

DECRETO Nº 5.840/2020
irªiii: &' apº

DECREIA SITUAÇÃO DE
EMERGENCIA DE SAÚDE
PUBLICA NO MUNICÍPIO DE
IBIRAÇU, DECORRENTE DA
PAND_EMIA Do cov1D-19, E
DISPOE SOBRE AS MEDIDAS
PARA CONTENÇÃO E
ENFRENTAMENTO.

O Prefeito do Municipio 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;

— ' » 4. (: “(nu./cs 13) “É”, Jó“ ó' - c:.í'fférn/rw » Ibiraçu — fis/). 5211710 — CRL/[): .? 57. 6711—000 — 723.4.- (2 7) 32.5 7— 05! ()



Prefeitura Municipal de Ibiragg ºlªª
Estado “do Espírito Santo &

DECRETA:

, , Art. 10 - Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÉNCIA emSaude Publica no MunICIpio 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 defevereiro 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 clínicas;

d) 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. 30 — 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. 40 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. 50 —— 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.

,: ; v, <.“ ll')l'l<'/41:' 1,2") "Jiu, »là'ó' — (Life/7 rw,» — Ibiraçu —- 1575/17, Skin“? — (Ta-;).“ .? 9. 67()-0()0 -— flar].- (2 7) 3.25 7-05] &'



Prefeitura Munici'pal de Ibiragf Clºl&
Estado do Espírito Santo-

“Brasãº

Art. 6º - 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 físicas 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 ZANO1TI
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
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu ºlª
Estadº 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. 1848/2020 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 MATERIAL MÉDICO HOSPITALR E EPI, 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, firmo o presente.

Ibiraçu-ES, 06 de maio de 2020.

795 Tiorotti
Suâsecretán'a fMuniapaíd'e Saúafe

Keli Fiorottl
Sub. SOON“! w

ibnaçuIES - um: 01218

Av, Conde DE”. 486 — Canin) » fbimç'u « Esp. Santo — Ce; : 29670—000 - Tel: (27) 3257—0501
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Mensagem 19 de 889

ORÇAMENTO MATERIAL &
COMBATE COVID19 (OTAMIDATO E
OXIMETRO INFANTIL)

Para: almoxarifªdgºibiracugs, ov.pr Aª Qui. 13:52
Assunto: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVIDI 9

(OTAMIDATO E OXIMETRO INFANTIL)

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

Cco: adm©uniquemedicamentos.com.br,
distribuidoraceleste©hotmail.com,
maxmedicales©hotmail.com,
drogariaadriana©gmail.com,
fmanceiro©mediclan com. br, mdfarmamg©gmaiL com,
tsfarma. licita©gmaiL com, admhospltalares©gma|l com,

"l.: ..m =Óvwnumnku ..l: ,W;k .t.-A...-..kawó-m—z .! MA.—IK-

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
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Mensagem 9 de 81

Re: ORÇAMENTO MATERIAL 'E-
COIVIBATE COVID19 (OTAMIDATO E
OXIMETRO INFANTIL)

G Giselle Soares I +. v I
Para: ' . —————————-——-=Quu.1500

Boa tarde!!

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

Att;

Giselle Soares «

(31) 98859-0152

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Em qui., 30 de abr. de 2020 às 13:53,
I <almoxarifadosaudtebiracu.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 0
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Mensagern 6 de 5

RE: ORÇAMENTO MATERIAL E-
COMBATE COVID19 (OTAMIDATO E
OXIMETRO INFANTIL)

II Mais v

V Vendas Distrimix « ","—I
Para: '

Qui. 16:41

Boa tarde, não estamos catando “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

EmaiI: vendas©distrimixmg.com.br

De: MD FARMA <mdfarmamg©gmaiLcom>
Enviado: quinta-feira, 30 de abril de 2020 14:13
Para: vendasldistrimixmg©outlook. com
<vendas1distrimixmg©outiook. com>
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVI019(OTAMIDATO
E OXÍMETRO INFANTIL)

04/05/2020. 02



Locamaíl :: Solicitação de Orçamento (COVID 19) , httpszl/webmail-segu ?om.br/ibiracu.es.gov.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=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.doc(N115 KB) . MODELO ORAAMENTO MEDICAMENTO.doc (”108 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 Fiorotti
Subsecretária de Saúde Tel: (27) 3257-0538

(27) 9 9616—9811

ao?»
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Locamail :: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVID19 , httpszllwebmail—segv ;,om.br/ibiracu.es.gov.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=870&_mbox...

Assunto: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVIDI9 De <almoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br> Para: Almoxarifado Saude <almoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br>

<adm©uniquemedicamentos.com.br>, <distribuidoraceleste©hotmail.com>, <drogariaadriana©gmaiLcom>, <Fmanceiro©mediclancom.br>, <mdfarmamg©gmail.com>, <tsfarma.iicita©gmail.com>, <admhospitalares©gmail.com>, <|icitacaohs.distribuidora©hotmaiLcom>, <robson©hospfarma.com>, <r.nasciment02120©gmail.com> 21 mais...

Data 28/04/2020 14:43

' MODELO ORÃAMENTO MATERIAL E EPLdoc (N115 KB)
. orçamento medicamento covid19.doc (“92 KB)

Cco:
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. Gentiieza acusar o recebimento do email. Fundo Municipal de Saúde Keli Fíorotti Subsecretária de Saúde Tel: (27) 3257—0538

(27) 9 9616-9811

30%
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Locamail :: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVlDl9 httpsz/lwebmail—segi com.br/ibiracu.es.gov.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=871&_mbox..

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

. MODELO ORÃAMENTO MATERIAL E EPI.doc (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 9616-9811
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Locamail :: Fwd: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVID19 httpsz/lwebmail-segv çom.br/ibiracu.es.gov.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=877&_mbox..,

Assunto: Fwd: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVID19 De <aImoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br> Para: <hospitalar©n1farma.com.br> Data 29/04/2020 08:20

. MODELO ORÃAMENTO MATERIAL E EPLdoc (vv115 KB) - orçamento medicamento covid19.doc («92 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 COMBA“: cuvww nttpszl/weomau-seguro.com.or/muacueaguwu vz./ I_Lasn—iu'au,

Assunto: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVID19
De <almoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br>
Para: <whchaves©hotmail.com>
Data 29/04/2020 09:48

o MODELO ORÃAMENTO MATERIAL E EPI.doc («v115 KB)
. orçamento medicamento covid19.doc (w92 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

** % 05/05/2020 16:22



Locamail :: ORÇAMENTO MATERIAL COMBATE COVlDl9 (OTA' 'DATO E OXÍMETR... httpszl/webmail-segt ?om.br/íbiracu.es.gov.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=884&_mbox..

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

<adm©uniquemedicamentos.com.br>, <distribuidoraceleste©hotmall.com>, <maxmedicales©hotmaiLcom>, <drogariaadriana©gmail.com>, <Hnanceiro©mediclancom.br>, <mdfarmamg©gmail.com>, <tsfarma.licita©gmail.com>, <admhospitalares©gmail.com>, <licitacaohs.distribuidora©hotmail.com>, <robson©hospfarma.com> 16 mais...

Data 30/04/2020 13:52Cco:

. Orçamento etomidato.docx (”20 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 Municipalde Saúde Keli Fiorotti

Subsecretária de Saúde

Tel: (27) 3257-0538

(27) 9 9616-9811

39%

] nfl n</n</')n'm IR“)





PRESEÍTURÁ MUMCIPAI. DE. %BiRAÇU

Secretaria Municipm da Saúde
(ZN-PJ: 1453534MOC1014€3

«.“ »» ,, W,, ...º _. “, ,.
2 » ÚªêHàWas mnh—ecº!“ (: [991510500 de regencm desta amami; 4? que os macenms sema jorrvecufss de
oca-rdc» cam as condições estabelecidas em Edital.

3 anagramas, também que rwnhum direita c": indmuzaçõo ou (: reembºlso de quuísquà. desu: fu.—5 5: m'
aewww, caso a nossa prºpºsta não seja calªda pela Prefmrum Munícipaã sem aun HQ: e) um!/w

xª# «. l
4 O prazo de validade desta proposta é de )à ªí! ( à 7 £ ) dias corridos.

5 -—— Declaramos ter cíên cia de que a contratação danse—c) m adiante (: asgínamm da fnstmman-tp Cantªrmuaf,
nºs termos dº ar!. (52! 549, da Lei nº &666/93.

5 - Decáaramos que emregaramas a objeto Harada nº prazo e:;ra'pumao em edimf.

:? ,, Decmmmcs que providenciammos a substituição do (5) itensfas rejeitodofs; no todo ou (ªm parte meio
Fundo Municipal de Saúde, na hipótesz' de não cºnfozmidade cºm as especificaçõãs técnicas exigidas no
edita»! ou quando se clªrificar vícios. dEÍEJÍOS ou mmrreçôes resufmntes da fabría açãº no prazº de até 48
(quarmm & oiro) haras contadas (: partir da notificação ofrcmi feira pela gestar/fismf ria marmanjo Siªm
qualquer «custo para a f- undº Mun.-”cipa; de Saúde—.

Mangas-amante,,

Namcº «: assinatura do r-eapansáve! para empresa
Nome da empwsa e carimbo

Prazº dv ÉNNÉQU : 30 dias (para a entrega da Bomba os Equipos temos para entrega imediata e & sensor
ancãmg,» émedãnm;

Os mimi materiais ? dias para entrega

%%;ng .
. ”P.: !*

Hua Martin—fa Fª-K'Fªâà'ladºf, nº?— “?6. &airm EMMA — Centro -— CEP": HSM—080 íbiraçu [&
Telefonia“ (2?) 999616 9811825? 0938.



NNOVA
SCRGECAL

INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPI [MARES HUA

AFE: 13.13.0556 (6X3139383MWL)

CNPJ: 21.605893/0001—79

CONTATO: (62) 3637—4882

WWW.INNOVASURGICÃMOM. BR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Validade do Orçamento: 4 dias
Prazo de Entrega: Previsão de entrega 25 dias
Condição de Pagamento: 50% entrada antecipada/50% entrega
Frete: FOB

"““" Cliente: Prefeitura Municipal de Ibiraçu—ES

Item Apresentação Unid. Quant. Valor Valor
Unit. Total

01 FILTRO BACTERIOSTÃTICO Unid. 20
02 CADARÇO PARA FIXAR TUBO Unid. 200
03 KIT PUNÇÃO PROFUNDA VENOSA Unid. 10
04 EQUIPO DE BOMBA DE INFusÃO ( COMPATÍVEL Unid. ,A BOMBA DA MARCA SAMTRONIC) 300
05 BOMBA DE INFUNSÃO + EQUIPO Unid. 01
os CIRCUITO RESPIRADOR (ADULTO) Unid. 05
07 MANGUEIRA DE SILICONE PARA OXIGÉNIO Metro 10 22,00 220,00
os TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,0 Unid. 200 18,00 3.000,00
09 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,5 Unid. 150 18,40 2.760,00
10 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8,5 Unid. 150 18,80 2.820,00
11 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 9,0 Unid. 100 19,10 1.910,00
12 SOLUÇÃO HIFOCLORITO 1% HOSPITALAR Unid. 300 21,60 6.480,00
13 TRAQUIKER (SISTEMA ASP/SISTEMA FECHADO) Unid. 100
14 EQUIPO DE BOMBA FOTO SENSÍVEL Unid. 150
15 CATETER INTRAVENOSO Nº 22 Unid. 300 2,30 690,00
15 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 Unid. 300 2,45 735,00
17 SONDA FOLY SISTEMA FECHADO Nº 14 Unid. 150 7,60 1.140,00
18 SONDA FOLY SISTEMA FECHADO Nº 16 Unid. 150 7,80 1.170,00
19 SONDA FOLY SISTEMA FECHADO Nº 18 Unid. 250 8,00 2.000,00
20 SONDA FOLY SISTEMA FECHADO Nº 20 Unid. 250 9,00 2.250,00

21 Íggsªêli/OSLÉZÃER'CA S'STEMA ABERTO c/ Unid. 250 43,00 10.750,00
22 COLETOR GÁSTRICO ABERTO Unid. 200 9,78 1.950,00
23 SONDA NASOGASTRICA Nº 18 Unid. 200 2,90 580,00
24 SONDA NASOGASTRICA Nº 20 Unid. 200 3,10 620,00
25 EQUIPO MACROGOTAS C/ EJETOR LATERAL Unid. 4000 1,96 7.840,00

MÁSCARA CIRURGICA COM ELÁSTICO; tripla

26 camada com filtro eficiência de filtração Unid. 10.000 3,90 39.000,00bacteriana.

27 MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO PFFzs Unid. 1.000 23,50 23.500,00



28
AVENTAL DESCARTÁVEL impermeável

confeccionado em não tecido, 100 %

polipropileno, com gramatura 40 g/m2.

Unid. 10.000 19,50 195.000,00

29

AVENTAL IIMPERMEÁVEL (MACACÃO)

produzido em polipropileno laminado e/ou
similar com filme impermeável de polietileno,
sendo uma das faces absorvente e a outra
impermeável. fabricado de acordo com as
exigências anvisa bpf (boas praticas de
fabricação) e ABNT

Unid. 800 41,58 33.264,00

30 PROPÉ Sapatilha Pro pé descanável Unid. 1 .000 0,85 850,00

31 TOUCA DESCARTÁVEL Unid. 10.000 0,85 8.000,00

32 TERMOMETRO DIGITAL Unid. 03 360,00 1.080,00

33
LENÇOL DESCARTAVEL HOSPITALAR
PARA MACA 70/50. Embalagem com I0
unidades.

Pct 05 199,00 995,00

TOTAL

Renato — 27 98142-3300

R$ 348.604,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 14.635844/0001—40

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Fundo Municipal de Saúde

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

Prezados senhores,

<“

?A

Lourdes Lucia A.
Medicamentos EireIi-ME

CNPJ: 20.403.805/0001-93

Segue orçamento para aquisição de Material Médico Hospitalar e Equipamento de Protençãa
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' ,5 ' Unit. Total
01 FILTRO BACTÉRIOSTÁTICO “ Unid. 20
02 CADARÇO PARA FIXAR TUBO Uhíd. 200
03 KIT PUNÇÃO PROFUNDA VENOSA 3 Unid. 10

EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO ( '
04 COMPATÍVEL A BOMBA DA MARCA Unid. 300SAMTRONICI .
os BOMBA DE INFUNSÃO + EQUIPO Unid. 01 E
06 CIRCUITO RES NRADOR (ADULTO) : uma 05 7
07 MANGUEIRA DE SILICONE PARA OXIGÉNIO Metro 10
08 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,0 Unid. 200 É
09 TUBO ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO Nº 7,5 umd. 150 '
10 TUBO ENDOTRAQUEAL c,! BALÃO Nº 8,5 Unid. 150
11 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 9,0 umd. 100
12 SOLUÇÃO HIPOCLORITO 1% HOSPITALAR Unid. 300

TRA UIKER SISTEMA ASP SISTEMA .13 PEC,?ADO) ( / Unid. 100
14 EQUIPO DE BOMBA FOTO SENSI'vEL Unid. 150
15 CATETER INTRAVENOSO Nº 22 Descarpak Unid. 300 0.96 288.00
15 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 Descarpak Unid. 300 0.96 288.00
17 SONDA FOLY SISTEMA FECHADO Nº 14 SoIídor Unid. 150 4.00 600.00
18 SONDA EOLv SISTEMA FECHADO Nº 16 Solídor Unid. 150 4.00 606.00
19 SONDA FOLY SISTEMA FECHADO Nº 18 , Solidor Unid. 250 4.00 1.000.00
zo SONDA FOLY SISTEMA FECHADO Nº 20 : sOlIdor Unid. 250 4.00 1.000.00

SONDA NASOENTERICA SISTEMA ABERTO . .21 C/ FRASCO COLETOR ; um" 230
22 3 COLETOR GASTRICO ABERTO ; Unid. 200
23 j SONDA NASOGASTRICA Nº 18 ' MARKMED Unid. 200 200 400.00
24 .» SONDA NASOGASTRICA Nº 20 MAKM Ed ª Unid. 200 2.00 400.00
25 ; EQUIPO MACROGOTAS C/ EJETOR LATERAL tkl Unid. 4000 : 240 8.400.00
25 MASC-ASA CIRURGICA COM ELÁSTICO,- RIONOVENSE I Unid. 10000 2.50 25001100 |

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



Lourdes Lucia A.
Medicamentos EireIi-ME

CNPJ: 20.403.805/0001—93

PREFEITURA MUNOCIPAL DE IBIRAÇU

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 14.635344/0001-40

”ª” ªtilfílxâ camada com filtro eficiência de
filtração bacteriana; tiras super resistentes
com aproximadamente de 40 cm de
comprimento; clips nasal com
aproximadamente 14 cm de comprimento;
descartável;

27
MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO

PFFZS
Unid. É 1.000

28
AVEN'EAL DESCARTÁVEL impermeável

confeccionado em não tecido, 100 %
polipropileno, com gramatura 4D g/ml.

Unid. 10.000

29

AVENTAL liMPERMEÁVEL (MACACÃO)

produzida em polipropiieno laminado e/ou
similar com filme impermeável de
polietileno, sendo uma das faces
absorvente e a outra impermeável.
fabricado de acordo com as exigências
anvisa bpf (boas praticas defabricação) e

ÉABNT

Sky
descartaveis

Unid. 800
20.00 1600000

30
PROPE Sapaii'iha Pro pé descartável

!

Sky
descartaveis

Unid. 1.000 1.500.00

31
. TOUCA DESCARTAVEL Skv

descaràaveis
Unid. 10.600 1.40 1400000

32 .f TERM'OM'ETRO DIGITAL = Unid. 03

l.,FyNÇOL DESCARTAVEL HOSPITALAR JARK

33 Í PARA MACA 70/50. Embalagem com 10 Pct 05 14.00 70.00
| unidades.

2 - Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluidos todos os custos, frete, beneficios, encargos, rributos e
demais contribuições pertinentes.

?. - 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 devldo, caso a nossa
proposta não seja aceita pela Prefeitura Municipal, seja quai for o motivo, .'a

4 - O prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias corridos.

5 -— Declaramos ter ciência da que a contratação dar—se-á mediante a assinatura do instrumento Contratual, nos termos do art
62, 549, da Lei nº 8666/93.

E « Declaramos que entregaremos a objeto licitado no prazo estipulado em edital

7 — Declaramos que providenciaremos a substituição da(s) irensls) rejeitadolsl na todo ou em parte pelo Fundo Municipal de
Saúde , na hipótese de não conformidade com as especrficações 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 falta
pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

_ ..,K . Alto Rio Novo» ES, 29 abril 2020, i ._L _/
Firmo & iíffijifªº &:................................... ,_
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) 999616-9'811/3257—0538

“%

WX»
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PROPOSTA DE PREÇO

«;

%

FORNECEDOR: NI FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 22.265.663/0001—70 INSCR. ESTADUAL: 083098324
ENDEREÇO: Rua Santina Pretti —— Nº 80 COMPLEMENTO: Galpão 02
BAIRRO: Mario Gíurizatto MUNICÍPIO: Colatina —— ES
TELEFONE: (27) 3722—5217 EMAIL: hospitaiar©n1farmacombr

ITEM DESCRIÇAO UNID. QUANT. MARCA Vªgª $$$
15 CATETER INTRAVENOSO Nº 22 UNID 300 DESCARPCK R$ 0,65 R$ 195,00
16 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 UNID 300 DESCARPCK R$ 0,78 R$ 234,00
19 SONDA row SISTEMA FECHADO Nº 18 UNID 250 MEDSONDA R$ 1,25 R$ 312,50
25 EQUIPO MACROGOTAS C/ EJETOR LATERAL UNID 4.000 DESCARPCK R$ 1,89 R$ 7.560,00

MÁSCARA CIRURGICA COM ELÁSTICO; tripla

camada com filtro eficiência de filtração
bacteriana; tiras super resistentes com

. 26 aproximadamente de 40 cm de UNID 10.000 WOSS R$ 3,49 R$ 34.900,00Í comprimento; cãips nasal com
& aproximadamente 14 cm de comprimento;

descartável; Unid. 10.000

27 MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO PFFZS UNID 1.000 NUTRIEX R$ 29,90 R$ 29.900,00
32 TERMOMETRO DIGITAL UNID 3 ACCUMED R$ 11,00 R$ 33,00VALOR TOTAL R$ 73.134,50

Validade da proposta: ENQUANTO DURAFIEM OS ESTOQUES;
. Prazo de pagamento: 30 DIAS;
. Prazo de entrega: até 2 dias úteis.

Coiatina, 30 de Abril de 2020. * _ &

'“ » . zãzssôszaloom — 70
MMN? F ,)?!“ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 0334398324

»«ÉIÉIIÃÃZÃÍÍÃÍSÁOÉÍÉÉÍA . . NI FARMA DISTRIBUIDORA DE»- C,,Fgogmswgz 8, MEDICAMENTOS EIRELLI .
Rua: Santina Pretti, nº 80

Galpão 02 —Térreo
, irronaríoGiurízam ]

CoIatIna - ES CEP: 29.705 — 552m a
Rua Sam/'na Pretti, Nº 80, Bairro Mario Giurizazto, Colatina — ES, CEP: 29. 7015—552;

Tel. : (2 7) 3 722—52! 7; E—mail: hospifalarifêlml farma. com. br



Dístzimix Distribuidora de Medicamentos Ltda 'Data / Hora

, . “ Kx ORÇAMENTO 29/04/2020 —14:27:16ªlsrnl , É ._ Avenida Presidente Tancredo Neves, 2103 — Zªcarias PáginaCaratinga - MG 001_,,___,,,,,, ,__,_,,_ tº A
(OUDados do Cliente ,.._ PNome do Cliente: i Telefone: &...... Qººâºêm:_EHHDQMMHHLQLEALLDE_êAQQE DE IBTRÃPU K (027) 32570595Nome Fantasia:

_ªDO IBIRACUEndereço: Cep:W_BHA_DQMIQIQ_DA151LYA_MARTINS, 33 29670000Bairro: Localidade: UF:[23351139 IBTRAÇQ ES
Dados do Orçamento
Numero: Cond. Pgto; Entrega: Frete: FatMínimo: Validade Proposta:003609 30 DIAS 7 DIAS CIE 200,00 06/05/2020

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço($) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)
gltem Código Descrição Qtd.1ª UM 1ª UM Qtd.2ª UM 2ª UM Vlr. Unit Total
ª01 001658 CATETER INTRAVENOSO 24G — DESCARPACK 300,00 UN 3,00 CX 1,3800 414,00
02 005566 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 - BIOBASE 200,00 UN 20,00 PC 0,8400 168,00
03 002795 EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL - DE 700,00 UN 28,00 PC 2,1400 1.498,00

SCARPACK

04 002741 TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL C/100 - DESC 80,00 PC 0,80 CX 27,0000 2.160,00
ARPACK

&.
TOTAL ORÇAMENTO : 4 - 240 , 00



Rua Miz; m- Pesaadar, nº 055. Barra Cohab
ibiraçu—ES
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Prefeitura Municipalde Ibiraçu

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

(”OW

&
1 1/05/2020 10:12:26

Pesquisa de Preços Nº 00002012020 - 11/05/2020 - Processo Nº 001848I2020

Írem Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total
00001 00040313 FILTRO BACTERIOSTATICO UN 20,00 17,330 346,60

EQUIPO

00002 00040316 equipo de bomba de infusão (marca da bomba samtronic) UN 200'00 13580 2'716'00
BOMBA DE INFUSÃO—

00003 00039812 bomba de infusão + equipo UN 1,00 6.800.000 8.800,00
SOLUÇÃO HIPOCLORITO

00004 00040323 solução hipoclorito 1% hospitalar UN 200,00 12600 2.520,00
00005 00040325 EQUIPO DE BOMBA FOTO SENSÍVEL UN 150,00 17.270 259050

SONDA NASOENTÉRICA
ººº“ 00038577 sonda nasoenterica sistema aberto c/ frasco coletor UN 200'00 43'000 8'600'00

COLETOR00007 00040330 coletor gastrico aberto UN 200,00 9,780 1.956,00
00008 00040337 TOUCA DESCARTAVEL- UN 2.000,00 4,120 8,240,00

TERMOMETRO DIGITAL.

00009 00036921 termometro digital (a distância infravermelho) UN 3,00 360'000 1'080'00
SENSOR P/ OXIMETRO-

00010 00040354 sensor infantil p/ oxímetro compativel com a marca mindray modelo UN 1,00 890.600 890,60umec 10

37.739,70



Prefeitura Municipal de Ibiraçu & LEGENDA

2“ LugarFundo de Saude de Ibiraçu ªmiga, 4" Lugar5ª Lugar

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000020/2020 - 11/05/2020 - Processo Nº 00184812020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

D ' REDALMUS

DISTRIBUIDORA DE COSTA DE PRODUTOS. COMERCIAL LTDA , , - , , MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS HOSPITALARES '

Item Lote Código EspeCIficaçao Unidade Quantidade LTDA. EIRELI ME EIRELI EPP

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

00001 00040313 FILTRO BACTERIOSTATICO UN 20,000 0,000 0,00 15,350

EQUIPO equipo de bomba de infusão (marca da

00002 00040316 bomba samtronic) UN 200,000 0,000 0,00

00003 00039812 BOMBA DE INFUSÃO- bomba de infusão + equipo UN 1,000 0,000 0,00 8.800,000

" ' ' o

00004 00040323 ÉOLUÇAO HIPOCLORITO solução hipoclorito 1%; UN 200,000 0,000 0,00

ospitaiar

00005 00040325 EQUIPO DE BOMBA FOTO SENSÍVEL UN 150,000 0,000 0,00 17,270

SONDA NASOENTÉRICA sonda nasoenterica sistema

00006 00038577 abe “º c/ frasco coietor UN 200,000 0,000 0,00 00007 00040330 COLETOR coletor gastrico aberto UN 200,000 0,000 0,00

00008 00040337 TOUCA DESCARTAVEL- UN 2.000,000 0,270 540,00 * 1,400 2.800,00, 2,100 . 4.200,00

TERMOMETRO DIGITAL. termometro digital (a distância

00009 00036921 infravermelho) UNI 3,000 0,000 0,00

SENSOR P/ OXIMETRO— sensor infantii p/ oxímetro

00010 00040354 comp ativei com a marca min dray modelo umec 10 UN 1,000 0,000 0,00 890.600 890,60 Valor Total OBTIDO 540,00 2.800,00 4.200,00 15.304,10 Valor Total VENCIDO 540,00 0,00 15.304,10

. €icº ff“



Prefeitura Municipal de Ibiraçu LEGENDA

zº Lugar

Fundo de Saúde de Ibiraçu 3%

ugar4“ Lugar5“ Lugar

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000020I2020 - 11/05/2020 - Processo Nº 001848l2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

IWWIO DE
PRODUTOS PRODUTOS E

HO PIT LA EQUIPAMENTOS

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade 8 LTAD A RES HOSPITALARES

Ll

Unitário Total Unitário | Total Unitário Total Unitário Total

00001 00040313 FILTRO BACTERIOSTATICO UN 20,000 19,300 386,00]

EQUIPO equipo de bomba de infusão (marca da

00002 00040316 bomba samtronic) UN 200,000 0,000 0,00 00003 00039812 BOMBA DE INFUSAO- bomba de infusão + equipo UN 1,000 0,000 0,00

. , _ . o

00004 00040323 SOLUÇAO HIPOCLORITO soluçao hipoclorito 1 A; UN 200,000 21,600 4.320,00

hospitalar

00005 00040325 EQUIPO DE BOMBA FOTO SENSÍVEL UN 150,000 0,000 0,00

SONDA NASOENTÉRICA sonda nasoenterica sistema

00006 00038577 ab e no o! frasco coletor UN 200,000 43,000 0,000 0,00 00007 00040330 COLETOR coletor gastrico aberto UN 200,000 0,000 0,00 00008 00040337 TOUCA DESCARTAVEL- UN 2.000,000 , 0,850 7 1.700,00 16,000 32.000,00

TERMOMETRO DIGITAL. termometro digital (a distância

00009 00036921 infravermelho) UNl 3,000 360,000 0,000 0,00

SENSOR P/ OXIMETRO- sensor infantil p/ oxímetro

00010 00040354 compativel com a marca mindray modelo umec 10 UN 1'000 O'ººº º'ºº Valor Total OBTIDO 17.656,00 33.106,00 Valor Total VENCIDO 11.636,00 720,00

DesclassificaçãollnabilitaçãolDesistência

. DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00001 Não haver valor para ser julgado DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00002 Não haver valor para serjulgado DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00003 Não haver valor para ser julgado DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00004 Não haver valor para serjulgado DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00005 Não haver valor para serjulgado



(Prçfeitum Municzpaíd'e I 6iraçu (O(o
%stacío cío Espírito Santo UQI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Processo Nº 00184812020

Requer: Aquisição de Material de Consumo Médico—Hospitalar 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 _ * Descrição Í '
Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Dotação 110001 .1030100252.076 Manutenção do Pronto Atendimento Municipal
Elemento de 3390300000 Material de Consumo
Despesa 4490520000 Equipamento e Material Permanente
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

."Íiª. Conde 0,150. 480 « ("aiii/'o » ÍÓÍIYIÇM -— 1333). Santa - Cep.“ 39.6?0—000 — 71ª/.'(27)3_?57—i783€



Efçfeitura Municipal 'de Ibiraçu '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

DISPENSA DE LICITAÇÃO , '
.. "* _J '..n ,;

DISPENSADO DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO “21 DA LEI 13.979/2ozoy..—**'“; , a v.... ; ,—f :” _ ,”
Fica dispensada a realização de procedimento X'ªiicitatór'iõ'”"para—WAiêpntratação
EMERGENCIAL de empresa para aquisição de material médico hospitalar e

equipamento de protecão intensivo — EPI, 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 1848/2020 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
13.979/20207', _ ..

Ibiraçu - ES, xx de XXXXXXXXXXX de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Avenida Conde D"Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito 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 aquisição de material

médico hospitalar e equipamento de protecão intensivo -— EPI, 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

1848/2020 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. .

Ibiraçu - ES, xx de XXXXXXXXXXX de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



ªº
Jªi

left.—ªcº

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

MINUTA DE CONTRATO EMERGENCIAL Nº 000/2020

Processo Nº" 1848/2020 de 06/05/ 2020

Dispensado De Licitação, Conforme Artigo 4 da Lei 13. 979/2020 de 06 defevereiro de 2020. ,; “

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O 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:

..

.; , ' a)“ _W:; ', :

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 — O objeto do presente é a Contratação EMERGENCIAL de empresa para aquisição de
material médico hosoitalar e equipamento de protecão intensivo — EPI, 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
1848/2020 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 D Eu, 486, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo ]
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.gov.br
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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 » . : ; " :" f-_ Descrição ] ,"
Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS
Dotação 110001.1030100252.076 Mªnfiâençªº dº Prºntº Atend'mentº

Mun|c1pal
Elemento de 3390300000 Material de Consumo
Despesa 4490520000 Equipamento e Material Permanente
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 DªªEu, 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
conseqijente aceitação.

4.2.4 - A Ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade requisitante,
indicação expressa dos números do contrato, do Pregão Presencial, 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—símiie e correio eletrônico.

Avenida Conde Dººl-Zu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 3
CEP 29670—000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.gov.br
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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.

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,

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 4
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracuesgovbr
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isentando—o de todas as reclamações que surjam subsequentemente, 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 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;

Avenida Conde Dº'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

10.2 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 a 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.

Avenida Conde D'ºEu, 486, Centro, Ibiraçu » Espírito Santo 6
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibíracu.es.gov.br
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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:

la?/RAC“

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

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 DISPOSIçõEs 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.

Avenida Conde Dª'Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 7
CEP 29670-000 Tel (27) 3257—0501 — www.ibíracu.es.gov.br
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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, de ..... de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

ROSICLEA PELISSARI OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATANTE

CO NTRATADA

TESTEMU N HAS:

1 _

2-

Avenida Conde DºªEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 8
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 —— www.ibiracu.es.gov.br
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MUNIClPIO DE lBIRAÇU/ES
Procuradoria Geral

Processo nº. 1848/2020/2020
Requerente: Secretaria Municipal de Saúde.
Assunto: Aquisição emergencial de materiais médico hospitalar e EPI para as unidades de
saúde deste Município, de forma emergencial, em decorrência ao novo corona vírus (Covd—17).

1 - HISTÓRICO

Através do OFÍCIO/SEMSA/Nº253/2020, vem a Sra. Secretaria Municipal de
Saúde, requerer aquisição emergencial de materiais médico hospitalar e EPI para
as unidades de saúde deste Município, em decorrência ao novo corona Virus
(Covd—l7), conforme registrado no Of. PMI/SEMSA/Nº. 253/2020 e Termo de
Referencia, fls. 03/09.

Justifica o seu pedido como sendo uma aquisição necessária e urgente ante a
pandemia provocado pelo novo “coronavírus” — COVID — 19, necessitando o seu
combate na forma de evitar a proliferação com proteção e material médico
hospitalar adequado, e, segundo, a negativa das empresas em atenderem as
ordens de fornecimentos quando sagraram se vencedoras no Pregão Presencial
nº. 081/2020 e, por fim o risco de proliferação sem estes equipamentos e
materiais médico que poderá trazer dano a saúde da população. 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 publico e o próprio
artigo da Lei 8666/ 1993.

Veio inclusa a descrição detalhada do objeto no Termo de Referencia, fls. 03/09,
Atas de registros de preços, fls. 11/26, emails de cobrança das autorizações
emitidas e não recebidos os materiais, fls. 27/41, Lei 13.979/2020, fls. 41,
Decreto Emergencial nº. 5840/2020, ils. 42/44, certidão registrando a
dificuldade de receber orçamentos, fls. 45, emails solicitando orçamentos a
diversas empresas, fls. 46/55, orçamentos recebidos, fls. 35/62 e planilha de
preços ils. 64/65.

Registre—se que os únicos orçamentos identificados às fls. 35/62, totalizam os
seguintes valores: INNOVA SIRURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
com R$ 11.636,00. Comercio de produtos e equipamentos hospitalares
eireli, com R$ 720,00. DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

]

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU/ES
Av. Conde DªEu, n". 486, 1" andar, Centro, Ibiraçu/ES, CEP 29.670-000

Tel/fax: (27) 3257-1788 — www.ibiracu.es.gov.br !.A
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Procuradoria Geral

LTDA, com R$ 540,00. LOUDES LUCIA A COSTA MEDICAMENTOS EIRELI
ME com 2.800,00, HOSPIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES
EIRELI com R$ 4.200,00 e REDALMUS COMERCIAL LTDA com 15.304,10.

Infere—se, também, às fls. 66 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
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. 42/44 o Decreto Emergencial nº 5840/2020 de
Saúde Pública, declarando emergência municipal devido ao Corona Virus, por se
tratar de uma Epidemia, igualmente ao Decreto Estadual 4593—R/2020 e Lei
Federal 13.979/2020.

Consta, reprisar, juntado às fls. 12/14 o Decreto Emergencial nº 5840/2020 de
Saúde Pública, declarando emergência municipal devido ao Novo Coronavírus,
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 18.979/2020.

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 à 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.
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Como a lógica das licitações não se alterou, os procedimentos continuam a ser
utilizados, instrumentalizados, acarretando na formalização e firmamento de
Contratos Administrativos que ja 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 /l993, podem ser
aditivados para enfrentar a Pandemia do COVID—l9, 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:
(...)

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 COVID—19, 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:
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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 coronavirus 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 & 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 COWD—19 e não a qualquer outra emergência. (art. 4º,
caput e 51 “)

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 201 1, devendo constar as informações previstas no art. 4º,
52º 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-G, 52 º)

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:
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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. 4º 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 domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou e)
pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

VII - adequação orçamentária.
4. O 5 2º 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, ãSº).
6. A Lei possibilita o afastamento das exigências de habilitação
(documentação relativa a regularidade fiscal e trabalhista ou,
ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação),
ressalvada a apresentação da prova de regularidade relativa a
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

5
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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/folhas
1 Termo de Referência, podendo ser simplificado, contendo:
1 — 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
objeto em tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a
contratação emergencial for mais vantajosa para a Administração.
3 Parecer jurídica
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 â2 º, 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. 979/2020.

8 Aprovação da Minuta de Contrato pela Autoridade Competente.

Compulsando-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 situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,

6
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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 emggência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;

Vale frisar também, que deve ser verificado pela Administração e cientificado a
Sub Secretaria 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 fim, 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.

II — DO DIREITO:

No caso em analise, entendo que o vínculo que se pretende formar, com
estipulação de obrigações recíprocas, deverá 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 (...):

* CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de DireitoAdministrar/vaiº edição, Lumen Juris, São Paulo, 2001, P. 143.
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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
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a
denominação utilizada.

O mestre Cretella Júnior2 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 (IRETELLA ]ÚNIOR. José. Licitações e Contratos do Estado. 2" ed. Rio de Ianeiro: Forense. 1999, P. 52.

?ª ME!RELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 221 ed Malheiros: São Paub, 1997, P. 365

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE lBlRAÇU/ES

Av. Conde D'Eu, n". 486, '1" andar, Ccntro,1biraçu/ES, CEP 29.670-000 ATel/fax: (27) 3257-1788 —— www.ibiracu.es.gov.br



Ilana/vi:! I

MUNICIPIO DE IBIRAÇU/ES
Procuradoria Geral

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 Júniorªª:

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

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
Filhoõ, "os custos necessários à licitação ultrapassaráo benefícios que dela
poderão advir".

O mestre Marçal Justen Filhoõ 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 desequilíbrada. Os custos necessários à licitação
ultrapassarâo benefícios que dela poderão advir."

“' PEREIRA JÚNIOR, Jessé Tores. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública, 6. ed., Renova r, Río
de Janeiro, 2003, P. 102.

ª' FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11 Ed. 2005. Malheiros."” Ob. Cit. p. 234.
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Para a professora Vera Lúcia Machado7:

"a dispensa é figura que isenta a Administração do regular procedimento
licitatório, apesar de no campo fático 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.

O professor Marçal Justen Filhoª 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 princípio 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 JacobyFernandesº:

'7

MACHADO D'AVILA. Vera Lucia, Temas Polêmicas sobre Licitações e Contratos. 2ª ed. Rev. e Ampl. São Paulo: Malheiros,1995, P. 76.

” Ob. Cit.
FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação Direta sem Licitação. Brasília: Brasília Jurídica, 1995.
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"O reduzido valor do objeto a ser contratado colocaria em conflito o
princípio 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.º 19/98.

Como exposto, o principio 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
principio.

O Professor Hely Lopeslº, 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 já não se contenta em
ser desempenhada apenas com a legalidade, exigindo resultados positivos
para 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, pois 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 princípio da proporcionalidade constitui um dos

w MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. nª ed. Malheiros: São Paulo, 1997, P. 56.

“ DI PIETRO. Maria Sílvia Zanella. Direito Administrativo.:t 1ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, P.81
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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
principio da razoabilidade".

Nos preciosos comentários 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
asseguraria a contratação mais vantajosa. Por isso, autoriza-se a
Administração a adotar um outro procedimento, em que formalidades sâo
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 nâo-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 possíveis 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 desembocará na contratação direta.(...)

” MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. loª ed. Malheiros: São Paulo, 1998, P. 67.
” JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de licitações e Contratos Administrativos. 8. Ed. São Paulo. Dialética, 2001. p. 228.
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Definido o cabimen2to da contratação direta, a administração deverá

pesquisar a melhor solução, tendo em vista os principios da isonomia e
da supremacia e indisponibilidade do interesse público. Logo, deverà
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

possivel. (...)
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
desequilibrada. Os custos necessários à licitação ultrapassarão benefícios
que dela poderão advir.”

O caso de aquisição de materiais médico hospitalar 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

13
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processo de licitação, entretanto devem obediência estrita aos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade
e probidade administrativa impostos à Administração Pública.

Nesta linha de pensamento, encontramos a lição de Antônio Roque Citadini”:

"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
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 fisicas somente em hipótese
excepcionais.

m - 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

“ CITADINI. Antônio Roque. Dispensa e inexigibilidade de licitação: casos mais utilizados. ln Apriorl: http://www.apriori.com.br, 10set. 2001.

14
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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. 35/62, 3 — junte cópia da
abertura dos processo administrativos 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 nº 80, de 1997),
Certidão de Regularidade com FGTS (CEF) (art. 27 da Lei 8.036/ 90 e Acordão
260/2002 Plenário) e, por fim., 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 analise de tais
elementos não é de competência da Procuradoria Geral do Município 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 f
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU

CNPJ: 14.635.944/0001-40

A/C: Keli Fiorotti
Tel: (27) 3257—0538 / (27) 999374622
almoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br

Ref - Orçamento para compra direta-

R$ 61,00 R$ 305,00

Condições Gerais

Validade da Proposta 30 dias
Condições de Pagamento 30 dias (sujeito à aprovação de credito)
Prazo de Entrega Até 15 dias (conforme disponibilidade do estoque, na data do pedido)IPI Inciuso
Frete R$ 80,00 Reais (Isento para compras acima de R$ 1.000,00)
Marca COVIDIEN/ MEDTRONIC

Dados Bancários para pagamento:
Banco do Brasil

AG: 3348—0 ; ' -C/C: 5790-8 59.269.654/0001-68f
I.'E:206.172.506. 116

IMAGEM sisrems MÉDICOS um.

AtenCIosamente, ; ' WWW. — sp 10
wm,%r % (Mª-$?

Patrícia Araújo
Gerente Adm. De Vendas

:» “..
“,
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu (W

&
PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000020/2020 - 11/05/2020 - Processo Nº 001848/2020

14/05/2020 1 1:21:49

[tem Lote Código Especincação Unidade Quantidade Unitário Valor Total
00001 00040313 FILTRO BACTERIOSTATICO UN 20,00 17,330 346,60

EQUIPO
00002 00040316 equipo de bomba de infusão (marca da bomba samtronic) UN ººº'ºº 13'580 2'716'00

BOMBA DE INFUSAO—00003 00039812 bomba de infusão + equipo UN 1,00 8.800,000 8.800,00
SOLUÇÃO HIPOCLORITO

00004 00040323 solução hip º cio rit º 1% hospitalar UN 200,00 12,600 2.520,00
00005 00040325 EQUIPO DE BOMBA FOTO SENSÍVEL UN 150,00 17,270 2.590,50

"* SONDA NASOENTÉRICA
ººº 00038577 sonda nasoenterica sistema aberto o! frasco coletor UN 200,00 43'000 8.600,00

COLETOR00007 00040330 coletor g a st ri co aberto UN 200,00 9,780 1.956,00
00008 00040337 TOUCA DESCARTAVEL- UN 2.000,00 4,120 8.240,00

TERMOMETRO DIGITAL.
00009 00036921 termometro digital (a distância infravermelho) UNI ª'ºº ªôº'ººº 1'080'00

SENSOR P/ OXIMETRO—

00010 00040354 sensor infantil p/ oxímetro compativel com a marca mindray modelo UN 1,00 890,600 890,60
umec 10

KIT PUNÇÃO00011 00040315 kit punção profunda venosa UN 5,00 44,000 220,00
00012 00040317 ºa'ãftgnº RESPA'RADOR UN 5,00 77,000 305,00

38.344,70
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000020/2020 - 11/05/2020 — Processo Nº 001848I2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

item

Lote

Código

Especificação

Unidade

Quantidade

CIRURGICA

MOSQUEIRA LTDA

IMAGEM SISTEMAS

MEDICOS LTDA

LTDA.

DISTRIMIX W

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

COSTA

MEDICAMENTOS

EIRELI ME

Unitário

Total

Unitário

Total Unitário

Total Unitário Total

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012

00040313 00040316 00039812 00040323 00040325 00038577 00040330 00040337 00036921 00040354 0004031 5 0004031 7

F ILTRO BACTERlOSTATlCO EQUIPO equipo de bomba de infusão (marca da bomba samtronic) BOMBA DE INFUSÃO- bomba de infusão + equipo SOLUÇÃO HIPOCLORITO solução hipoclorito 1% hospitalar EQUIPO DE BOMBA FOTO SENSÍVEL SONDA NASOENTÉRICA sonda nasoenterica sistema aberto cl frasco coletor COLETOR coletor gastrico aberto TOUCA DESCARTAVEL- TERMOMETRO DIGITAL. termometro digital (a distância infravermelho) SENSOR P/ OXIMETRO- sensor infantil pl oxímetro compativel com a marca mindray modelo umec 10 KIT PUNÇÃO kit punção profunda venosa CIRCUITO RESPIRADOR adulto

Valor Total OBTIDO

Valor Total VENC/DO

UN UN UN UN UN UN UN UN UNI UN UN UN

20,000

200,000

1 ,000

200000 1 50,000 200,000 200,000

2.000,000

3,000 1,000 5,000 5,000

44,000

220,00 220,00 220,00

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,270

540.00 *

0,00 0,00

77,000 385,00

385,00 385,00

540,00 2.800,00 540,00
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000020I2020 — 11/05/2020 - Processo Nº 00184812020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

Item

Lote

Código

Especificação

Unidade

Quantidade

M.

DE PRODUTOS.

HOSPITALARES

INNOVÃ'S'UR'GIC'ÃL—

PRODUTOS PRODUTOS E

HOSPITALARES EQUIPAMENTOS

LTDA HOSPITALARES

REDALMUS

COMERCIAL LTDA -

EPP

Unitário Total Unitário Total

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 0001 1 0001 2

00040313 00040316 00039812 00040323 00040325 00038577 00040330 00040337 00036921 00040354 0004031 5 00040317

FILTRO BACTERIOSTATICO EQUIPO equipo de bomba de infusão (marca da bomba samtronic) BOMBA DE INFUSÃO- bomba de infusão + equipo SOLUÇÃO HIPOCLORITO solução hipoclorito 1% hospitalar EQUIPO DE BOMBA FOTO SENSÍVEL SONDA NASOENTÉRICA sonda nasoenterica sistema aberto cl frasco coletor COLETOR coletor gastrico aberto

TOUCA DESCARTAVEL- TERMOMETRO DIGITAL. termometro digital (a distância infravermelho) SENSOR Pl OXIMETRO- sensor infantil pl oxímetro compativel com a marca mindray modelo umec 10 KIT PUNÇÃO kit punção profunda venosa CIRCUITO RESPIRADOR adulto

Valor Total OBTIDO Valor Total VENCIDO

DesclassificaçãollnabilitaçãolDesistência

UN UN UN UN UN UN UN UN UNI UN UN UN

. DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00001 Não haver valor para ser julgado . DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00002 Não haver valor para ser julgado . DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00003 Não haver valor para ser julgado

20.000

200.000

1 ,000

200,000 1 50,000 200,000 200.000

2000000

3,000 1,000 5,000 5,000

420000 0,000

Lí

Unitário ! Total

Q #86???

15,350 307,00

8.800,000

3,600 720,00

0,000 0,000

0,000 360,000

890,600 890,60

0,000 0,00 0,000 0,00

15.304,10

17.656,00

33.106,00

15.304,10 11.636,00 720,00

Éguª



Ministério da Ecºnomia Nº DO PROTOCOLO (Usº da Junta Comercial)
, Secretaria de Governo Digital
, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
% Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

NIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza Nº de Matrícula do Agente )
sede for em outra UF) Jurídica Auxiliar do Comércio &31204980904 2062
1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas GeraisNome: WW
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: !" || " || ” |!Nº DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO MGN1965597309

ALTERACAO

EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

1 002
025

" CARA-“N A Representante Legal da Empresa lAgente Auxiliar do Comércio:Local Nome:
Assinatura:

26 N v m r 2019 Telefone de Contato:
Data

2 — USO DA JUNTA COMERCIAL

[] DECISÃO SINGULAR |:] DECISÃO COLEGIADA
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):E SIM E] SIM Processo em OrdemA decisão

___/___!
Data

[] NÃO —---/—I E NÃO —/—/ ResponsávelData Responsável Data Responsável
DECISÃO SINGULAR" 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência
|: rocesso em exigência. (Vide despacho em folha anexa)|:] Processo deferido. Publique-se e arquive—se. [] I:] E] [|
D Processo indeferido. Publique-se.

___/__!—
Data Responsável

DECISAO COLEGIADA 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência
[] Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
[] Processo deferido. Publique—se e arquive—se. D D [] |___]
D Processo indeferido. Publique-se.

/ /Data Vogal Vogal Vogal
Presidente da Turma

OBSERVAÇÓES

« Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7579208 em 27/11/2019 da Empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Nire 31204980904 e
protocolo 195276221 - 26/1 112019. Autenticação: E2AFZB7DBCA625CDA09856238A380B9C762A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://wwwijucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/527.622—1 e o código de segurança 27r8 Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

& ªvílf Anna/bf"?! ...:... 4/44



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

toº
Capa de Processo &

Identificação do Processo
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data
19/527.622—1 MGN1965597309 26/11/2019
Identificação do(s) Assinante(s)CPF Nome
013.040.786-04 FAGNER GENELHU FERREIRA PENNA

Página 1 de 1

, ' “ª; Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
(___ Certifico registro sob o nº 7579208 em 27/11/2019 da Empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Nire 31204980904 e

' protocolo 195276221 — 26/11/2019. Autenticação: E2AF2B7D3GA6250DA09850238ABBOBBC762A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/527.622-1 e o código de segurança 27r8 Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária—Geral. _, R,, ª:“ brºª-%*x A.;m 1 ,A- am 4



DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA x
129 ALTERAÇÃO CONTRATUAL XD

FLAVIANO FERREIRA PENNA FILHO, brasileiro, solteíãª,
empresário, residente e domiciliado na cidade de Caratinga,
Estado de Minas Gerais, sito à Rua Pedro Faical, nº 68, Aptº
291, bairro Santa Zita, CEP 35.399—393, nascido em
28/95/1978, portador da Carteira de Identidade nº MG—
8.928.999 expedida pela SSP/MG e do CPF nº 938.997.796-
33 ............................ . ........................ .....;
FAGNER GENELHÚ FERREIRA PENNA, brasileiro, casado,
empresário, residente e domiciliado na cidade de Caratinga,
Estado de Minas Gerais, sito à Rua Pedro Faiçal, nº 68, Aptº
291, bairro Santa Zita, CEP 35.399—393, nascido em
28/95/1981, portador da Carteira de Identidade nº MG-
11.614.894 expedida pela SSP/MG e do CPF nº 913.949.786—94...

Ambos os sócios componentes da sociedade empresária limitada
denominada: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com sede
na cidade de Caratinga, Estado de Minas Gerais, sitc; à Avenida
Presidente Tancredo Neves, nº 2.193, Centro, CEP 35.399-192,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda — CNPJ/MF — sob o nº 91.417.694/9991-29, devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais — JUCEMG —
sob o nº 3129498999-4 em 22/97/1996, resolvem neste ato, de comum
acordo, procederem modificações nos atos constitutivos da
sociedade, que reger—se-á mediante as cláusulas e condições
seguintes:

I - ENCERRAMENTO DA FILIAL

A sociedade encerra neste ato a filial situada na cidade de
Caratinga, Estado de Minas Gerais, sito a Avenida Presidente
Tancredo Neves, nº 2.125, Centro, CEP 35.399—192, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 91.417.694/9993-91 e NIRE 31992171992.

II - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Tendo em vista as modificações procedidas nos atos
constitutivos da sociedade, por meio deste instrumento, bem como,
nos atos que a este precedem, os sócios resolvem consolida—lo,
para maior facilidade de consultas e compreensão, reproduzindo-o
da seguinte forma:

_J'ªcsg Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
& Certifico registro sob o nº 7579208 em 27/11/2019 da Empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Nire 31204980904 e
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CONTRATO CONSOLIDADO

I - DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a seguinte denominação social: DISTRIMIX
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

II — SEDE

A sociedade tem sua sede na Cidade de Caratinga, Estado de
Minas Gerais, Sito a Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2.103,
centro, na Cidade de Caratinga, Estado de Minas Gerais, CEP
35.309-102.

III — OBJETIVO SOCIAL

A sociedade tem como objetivo social: o comércio atacadista e
distribuição de produtos de higiene pessoal e toucador,
cosméticos, perfumaria, material odontológico, produtos de uso
hospitalar, material de limpeza, material para embalagens,
produtos de cutelaria, utensílios infantis, equipamentos e
materiais fotográficos; o comércio atacadista de drogas e
medicamentos de uso humano em suas embalagens originais, insumos
farmacêuticos e correlatos; o comércio atacadista de equipamentos
médico—hospitalares, equipamentos odontológicos, produtos e
equipamentos para Fisioterapia, produtos e equipamentos
laboratoriais, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, utensílios
domésticos, móveis para escritório e escolares, suprimentos e
equipamentos para informática.

5 19: A sociedade se compromete a contratar um Farmacêutico
devidamente inscrito no CRF-6, para assumir a responsabilidade
técnica e prestar assistência no estabelecimento, conforme
legislação em vigor.

5 29: A atividade de comércio atacadista de drogas,
medicamentos em suas embalagens originais, insumos farmacêuticos e
correlatos, terá área de armazenagem e manuseio distinta dos
demais itens comercializados pela sociedade, que Ficará sob a
responsabilidade de um farmacêutico devidamente inscrito no CRF—6.

> Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
" Certifico registro sob o nº 7579208 em 27/11/2019 da Empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Nire 31204980904 e
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foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. .
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Comprometendo—se, ainda, a observar as normas sanitárias que
regulam a atividade.

IV — CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade é de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) de cotas
no valor de R$ 1,00 (hum real) cada, subscritas pelos sócios, na
forma abaixo descrita, e totalmente integralizados em moeda
corrente nacional:

FLAVIANO FERREIRA PENNA FILHO

1.000.000,00 cotas .................... . ............ R$ 1.000.000,00
FAGNER GENELHÚ FERREIRA PENNA

1.000.000,00 cotas ................................. R$ 1.000.000,00
TOTAL..............................................R$ 2.000.000,00
V — RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
cotas de capital, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social.

VI - INÍCIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 01/06/1996, e seu
prazo de duração é por tempo indeterminado.

VII — ADMINISTRAÇÃO

A sociedade é administrada e representada por ambos os
sócios, com poderes e atribuições, que serão exercidos em conjunto
ou separadamente, para praticar todos os atos necessários ao bom
desempenho das atividades da empresa, autorizado o uso do nome
comercial.

VIII — REMUNERAÇÃO

Ambos os sócios farão jus a uma remuneração mensal a título
de pró—labore, em valor determinado de comum acordo entre os
Sócios, observando-se as normas legais que regem o assunto.

'] Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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IX — IMPEDIMENTOS

Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela; a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

X — TRANSFERENCIA E INDIVISIBILIDADE DE COTAS

As cotas de capital são indivisíveis, absolutamente
impenhoráveis, e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o prévio consentimento dos outros sócios —
ressalvado o disposto na cláusula XI deste instrumento — o qual
têm preferência em igualdade de preço e condição, devendo o sócio
que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas cotas,
manifestar formalmente, por escrito tal intenção, ao outro sócio,
que terá o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito
de preferência.

XI — FALECIMENTO

A morte de quaisquer dos sócios não será motivo para a
dissolução da sociedade, que prosseguirá com os herdeiros do sócio
falecido, procedendo—se à imediata alteração contratual.

O impedimento ou a incapacidade de quaisquer um dos sócios
não será motivo para a dissolução da sociedade, que prosseguirá
com os herdeiros do sócio impedido ou incapacitado, ou, a quem
este delegar poderes para assunção de seus poderes.

XII - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A dissolução da sociedade dar—se-á por unanimidade dos
sócios, ficando desde já convencionado que, caso tal ato seja de
interesse de todos, cada sócio receberá como pagamento de suas
cotas de capital o percentual referente a sua participação no
capital social aplicado sobre o valor do patrimônio líquido
apurado em balanço especial a ser levantado para tal fim.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7579208 em 27/11/2019 da Empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Nire 31204980904 e
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foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral.

%
& Lrax'z;...,n.lw*% ai,. em 4



DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA lºs
129 ALTERAÇÃO CONTRATUAL

XIII — EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade promoverá a elaboração das demonstrações
financeiras todo dia 31 de dezembro de cada ano, atribuindo a cada
sócio, na proporção de sua participação no capital, a parcela do
resultado apurado.

XIV - DAS DEPENDÉNCIAS

A empresa para consecução de seus objetivos mantém as
seguintes filiais:

Filial I: sito à Avenida São Paulo, Quadra 193 A, Lote 907 E,
Jardim Maria Inês na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de
Goiás, CEP 74.914-550, com capital destacado de R$ 509.000,09
(quinhentos mil reais) cujo objetivo social é o comércio
atacadista e distribuição de produtos de higiene pessoal e
toucador, cosméticos, perfumaria, material odontológico, produtos
de uso hospitalar, material de limpeza, material p/ embalagens,
produtos de cutelaria, utensílios infantis, equipamentos e
materiais fotográficos; o comércio atacadista de drogas e
medicamentos de uso humano em suas embalagens originais, insumos
farmacêuticos e correlatos; o comércio atacadista de equipamentos
médico—hospitalares, equipamentos odontológicos, produtos e
equipamentos para fisioterapia, produtos e equipamentos
laboratoriais, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, utensílios
domésticos, móveis para escritório e escolares, suprimentos e
equipamentos para informática.

5 único: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato
constitutivo.

XV — ALTERAÇõES NOS ATOS CONSTITUTIVOS

Os atos constitutivos da sociedade poderão ser modificados a
qualquer tempo, desde que sob a aprovação unânime dos sócios.

XVI — DISPOSIÇOES FINAIS

A sociedade na omissão das disposições prescritas pela Lei

€€€, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais* já, Certifico registro sob o nº 7579208 em 27/11/2019 da Empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NIre 31204980904 e
" protocolo 195276221 - 26/11/2019. Autenticação: E2AF2B?D3CA6250DA0985C238ABBOBSC762A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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10.496/92, bem como neste instrumento, será supletivamente regida
na Forma das prescrições legais dispensadas às sociedades
anônimas.

Fica eleito o Foro da comarca de Caratinga — MG, como
competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do
presente instrumento, renunciando a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem, assim, justos e contratados.

Caratinga—MG, 22 de novembro de 2019.

Assinam digitalmente o presente ato, para que produza os
devidos efeitos do direito: Flaviano Ferreira Penna Filho, Fagner
Genelhú Ferreira Penna.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
' Certifico registro sob o nº 7579208 em 27/11/2019 da Empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Nire 31204980904 e

protocolo 195276221 — 26/11/2019. Autenticação: E2AF287D30A6256DA09856238A3BOBSC762A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http:/lwww.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/527.622—1 e o código de segurança 27r8 Esta cópia

foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária—Geral. _ (_ J, ._ ik ,»? .'t ' iª,—n',“ ., 'x'?“— ...;". 0/44



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

9%I

Documento Principal

Identificação do Processo
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data
19/527.622—1 MGN1965597309 26/11/2019
Identificação do(s) Assinante(s)CPF Nome
613040786—04 FAGNER GENELHU FERREIRA PENNA

0389977066? FLAVIANO FERREIRA PENNA FILHO
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Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais SSI

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, de NIRE 3120498090—4 e protocolado sob o número 19/527.622—1 em
26/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7579208, em 27/11/2019. O ato foi
deferido digitalmente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária—Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicosjucemgmg.gov.br/PortaI/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

CPF Nome
013.040786-04 FAGNER GENELHU FERREIRA PENNA

Documento Princi

CPF Nome
038.997.706—33 FLAVIANO FERREIRA PENNA FILHO
O13.040.786—04 FAGNER GENELHU FERREIRA PENNA

Belo Horizonte. quarta—feira, 27 de novembro de 2019
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O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)CPF Nome
032.761 .346-75 KENIA MOTA SANTOS MACHADO

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta—feira, 27 de novembro de 2019
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06/08/2019 https://autdigital.azevedobastosnot.br/home/comprovante/31762507190918220210

REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçôEs E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030—00. João Pessoa PB xt NTel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244—5484
http:/lwwwazevedobastos.not.br

E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bei. 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 Grmas 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
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentesª.

'.)ECLARO 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 notoriais e registrais, 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 connrmada e verifIcada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado 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 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DISTRIMIX
DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/08/2019 15:47:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus 55 1º e 2“ 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 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e—mail autentica©azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse O site https:Hautdiqital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1306893

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 26/07/2020 12:51:17 (hora local).

1Código de Autenticação Digital: 31762507190918220210—1
ªLegislações 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 nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

'a') referido e' verdade, dou fé.
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23/01/2020 httpszllautdigítal.azevedobastos.not.br/home/oomprovante/31762301201652440508

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
JOAO PESSOA

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

http:/lwww.azevedobastos.not.br
E-maii: cartorio©azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bei. Válber Azevêdo 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 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 Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um Código em todos os
atos notoriais e registrais, 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 Paraíba, endereço http:/lcorregedoriatjpbjus.br/seIO-digitaI/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na Cópia autenticada, sendo da empresa DISTRIMIX
DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA e responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/01/2020 17:27:05 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com O Art. 1º, 10“ e seus 55 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, O documento eletrônico autenticado contendo O Certiâcado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e—mail autentica©azevedobastosnot.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse O site httpszllautdigitai.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1443957

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 23/01/2021 17:24:52 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 31762301201652440508-1
2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, 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.

» ') referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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Prefeitura Municipalde Caratinga M
Travessa Cel» Ferreira Santos, 30 »» Centro—Caratinga—MG !*

Tele—Fax: (33) 3329—8002 » E—mail: informática©caratíngamggoubr &

x CERTIDÃO %Nºoozsssfzozo
Requerente: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA

"Endereço: AV. PRESIDENTE T. NEVES ,Nº 2103, BAIRRO CENTRO, CARATlNGA/MG

Inscr. Municipal: 26071—0 CNPJ: 01.417,694/0001—20 CPF:
FINALIDADE

LICITAÇÃO

X NEGATIVA POSITJVA POSITiVA (:x EFEITO NEGATIV£

(Ilfcrtifícamos que em nome do requerente NÃO CGNSTA até a presente data
Débim conforme abaixo. CONSTA
E de 90 (noventa) dias o prazo de validade da presente certidão.

Natureza da Débitº Nº Inscr. Dívida Ativa Data Vaior total Fase Cobrança

Resguarda—se () direito de a Fazenda Pública Municipal vir a Constituir novos créditºs tributários de responsabilidac
do requerente e que, até esta data, ainda não foram apurados ºu lançados. Qualquer rasura, borrão ou emenda. anulª
a presente certidão, que só tem validade no seu original.
OBS:

RESPONSAVEIS PELAS INFORMAÇõES

Dívida Ativa Cadastro Imobiliário
&
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11/03/2020 httpszllautdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/31761003201551050141

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
JOAO PESSOA

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

httpzl/www.azevedobastosnotbr 7,7
E-mail: cartorio©azevedobastosnotbr vt

%

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti. OHCial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdlções e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer turmas 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
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 003/2014, determinando a inserção de um Código em todos os
atos notoriais e registrais, 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:/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 DlSTRlMIX DIST. DE MEDICAMENTOS
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na Cópia autenticada, sendo da empresa DlSTRlMIX
DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/03/2020 08:38:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos. de
acordo com 0 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 DlSTRlMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e—mail autentica©azevedobastosnot.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httpszllautdiqital.azevedobastos.not.br e informe O Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1481552

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 10/03/2021 17:15:38 (hora local).

1Código de Autenticação Digital: 31761003201551050141—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 nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

" O referido é verdade. dou fé.
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16/03/2020

https://www2.fazenda.mg.gov.br/soI/ctrI/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=SoIicitar+Cer1id%E30+de+D%E9bitos+Tribut%E1 rios&numProtO. . .

SIARE — Secretaria de Estado de Fazenda MG

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

_ , , CERTIDÃO EMITIDA EM:CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 16/03/2020

Negªtivª CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
14/06/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

&SCRIÇAO ESTADUAL: 134983038-00' CNPJ/CPF: 01.417.694/0001-20 SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES NÚMERO: 2103

COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO/ZACARIAS CEP: 35300102

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: CARATINGA UF: MG

Ressalvadoio direito de _a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do SUJGI'ZO passuvo acima Identificado que vierem a ser apuradas, e certificadoque:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utiliz__ação para lavratura de es_critura, Rública ou re istro de formal de partilha, ge
carta de adjudicaçao expedida em autos de Inventarlo ou de arro amento, de sentença ,em. açao
de separaçao Judjmal, d_IVOI'CIO, ou devpartllha de bens na _umão estavel e de escrltura publlga de
doaçao de bens IMOVEISL esta certldao somente tera validade se acompanhada da Certldao de
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevnsta no artlgo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos 0? estabelecimentoq da empresa, alcançando débitos tributários dosujeito passivo em Fase Administrativa ou Inscritos em DlVlda Atlva.

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO Do PTA DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de_ Estacio de
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m .gov.br => certldao de debitos trlbutarlos =>certificar ocumentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000389032567

Nº

1/1



27/02/2020

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

CERTIDÃO POSITIVA com EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS_ RELATIVOS AOS TRIBUTOS vº“

FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO &&
Nome: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 01.417.694/0001-20

Ressalvado O direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade dO sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal dO Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou Objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negaHva.

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 à 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 2110/2014.
Emitida às 08:43:35 do dia 27/02/2020 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 25/08/2020.
Código de controle da certidão: 8D5E.87CC.08D3.409F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.417.694/0001—20

Certidão nº: 192650146/2019
Expedição: 20/12/2019, às 10:00:31
Validade: 16/06/2020 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

01.417.694/0001—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.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
ixºiCARATINGA I“
Jª

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÉNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 01.417.694/0001-20

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a periodo de anos, uma vez que somente se refere à existência de
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da
Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 29 de Abril de 2020 às 08:34

CARATINGA, 29 de Abril de 2020 às 08:34

Código de Autenticação: 2004—2908—3425—0526—9385

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTlCAÇAO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa
de fraude.

1 de 1



Prefeitura Municipal de Vitória ?,,
Secretaria de Fazenda , VAR

Certidão Ne ativa de Débitos

Emissão : 04/05/2020 - 10:35h

CNPJ ............................ : 27347244000100

RAZÃO SOCIAL/NOME: REDALMUS COMERCIAL LTDA

Com fundamento no artigo 205 do Código Tributário Nacional (Lei 5172/1966), certificamos que não constam em
_, nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal.

OBSERVAÇÓES

Documento válido até o dia 03/07/2020 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o
direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dividas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.

De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES , a emissão deste
documento NAO PODERÁ SER COBRADA.

Emitido em 04I05I2020 às 10:35 pelo AGENTE INTERNET

Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
http:/Iwww.vitoria.es.gov.br, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".
Entre com a chave:
43538a39-ed6a-4376-8733-9eb5e6a7b5fe
Ou realize a busca pela inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.

..e-wow nnnnnnnn a:«.nun»nit—walumina-nn—nunon-çcno—n—new nnnnnn . ............ «non—uucu-muono-nann—nuuD-Q-n-wnnnwn uuuuuuuu . nnnnnnn %

Xutenlicidade/Zavia do documento emitido em 04/05/2020 14: 12



Certificado de Regularidade
do FGTS — CRF

Inscrição: 27.347,244/0001-00
Razão Socia|:REDALMus COMERCIAL LTDA
Endereço: AV PAULINO MULLER 430 LOJA 01 /JUCUTUQUARA / VITORIA/ ES /

29042—570

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: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301474018771101

Informação obtida em 30/03/2020 09:12:24

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



a.)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REDALMUS COMERCIAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.347.244/OOOl—OO

Certidão nº: 2889224/2020
Expedição: 31/01/2020, às 15:23:31
Validade: 28/07/2020 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que REDALMUS COMERCIAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

27.347.244/0001—00, 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.
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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 20200000068098

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 27.347.244/0001—00

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa

"Jurídica acima especificado, ficando ressalvada a Fazenda Pública Estadual 0 direito de cobrar
Áuaisquer 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 13/04/2020, válida até 12/07/2020.

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, 13/04/2020.

Autenticação eletrônica: 0014.8730.EDDO.81D7



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

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

Nome: REDALMUS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 27.347.244IOOO1—00

Ressalvado O direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e 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 09:00:53 do dia 13/04/2020 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 10/10/2020.
Código de controle da certidão: 3F62.463D.B74C.61D1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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lNNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5“ Alteração contratual

Jucelio Leles de Assunção, brasileiro, empresário, inscrito sob

CPF/MF nrº. 360.984.501—53 e CNH 02534755879 expedida em 21/09/2017

Detran/GO, fiiho de Pedro Jacinto de Assunção e Maria Leles de Assunção, nascido

em 27/12/1966 na cidade de Abadia dos Dourados-MG, casado pelo regime de

Comunhão Parcial de Bens, residente e domiciliado à Rua Madri 29 (301.23 Lt.23 —

Jardins Madri — Goiânia-Goiás - CEP174.369—082;

Edyalne Jacy Pyles Assunção, brasileira, casada em regime de

comunhão parcial de bens, empresaria, documento de identidade nº 02381-RD

expedida pelo CRA-GO em 14/12/1993, CPF nº 520.410.181—00, nascida em
09/08/1970, filha de Algo Hudson Pyles e Jonadir Fernandes Baptista Pyles,

residente e domiciliada à Rua Madri 29 Qd.23 11.23 - Jardins Madri — Goiânia-Goiás -

CEP:74.369-082.

Únicos sócios da empresa INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPlTALARES

LTDA, com sede na Avenida C-15 nrº. 173 Loja-02 Qd.146 Lt.12 Edificio Vitória ——

Setor Sudoeste Goiânia—Go CEP: 74305—180, devidamente registrada na Junta

Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob Nº 52203419815 em 23/12/2014, e

inscrita no CNPJ 21.605.893/0001-79, resolvem de comum acordo, alterar o seu

contrato social e proceder a consolidação, mediante clausulas e condições a seguir

enumeradas.

PRIMEIRA - Para melhor desempenho comercial da sociedade, os sócios decidiram

alterar o endereço da sede para Avenida São Luiz nº 994, Qd.04 Lt.13 Lot Moinho ;
dos Ventos, Goiânia—GO CEP: 74371—440. ª

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não atingidas por esta alteração;
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DA CONSOLIDAÇÃO

Os abaixo assinados Jucélio Leles de Assunção, brasiieiro,
empresário, inscrito sob CPF/MF nrº. 360.984.501-53 e CNH 02534755879 expedida
em 21/09/2017 Detran/GO, filho de Pedro Jacinto de Assunção e Maria Leles de
Assunção, nascido em 27/12/1966 na cidade de Abadia dos Dourados—MG, casado
pelo regime de Comunhão Parciai de Bens, residente e domiciiiado à Rua Madri 29
Qd.23 Lt.23 - Jardins Madri - Goiânia-Goiás — CEP:?4.369—082;

Edyaine Jacy Pyles Assunção, brasileira, casada em regime de comunhão
perciei de bens, empresaria, documento de identidade nº 02381-RD expedida pelo
CRA—GO em 14/12/1993, CPF nº 520.410181—00, nascida em 09/08/1970, filha de
Aigo Hudson Pyies e Jonadir Fernandes Baptista Pyles, residente e domiciliada à
Rua Madri 29 Qd.23 Lt.23 - Jardins Madri » Goiânia—Goiás - CEP:?4369—082.

Únicos sócios da empresa INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, com sede na Avenida São Luiz nº 994, 06.04 LUIS Lot Moinho dos Ventos,
Goiânia—GO CEP: 74371440. devidamente registrada na Junta Comercial do
Estado de Goiás (JUCEG) sob Nº 5220341981?) em 23/12/2014, e inscrita no CNPJ
21.605.893/0001—79. resolvem de comum acordo, proceder a consolidação,
mediante clausulas e condições e seguir enumeradas.

Cláusula Primeira:
A sociedade gira sob o nome empresarial INNOVA SURGICAL PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA com nome fantasia de “ INNOVA SURGICAL ". (Art 997 li).

Cláusula Segunda:
A sociedade tem sede à Avenida São Luiz nº 994, Qd.04 LMS Lot Moinho

dos Ventos, Goiânia—GO CEP: 74371—440. Por resolução dos sócios, poderá abrir
tiiiais, escritórios, depósitos e outras dependências no estado de Goiás, obedecendo
às disposições iegais vigentes.

Cláusula Terceira:
e) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,
hospitalar e de laboratórios.

b) Comércio atacadista de órtese, prótese e artigos de ortopedia.
o) Comércio varejista de artigos médicos, odontológicos, ortopédicos e KJtransporte. ;
d) Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos.
e) importação de equipamentos, instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico. hospitalar e de laboratórios: importação de órteses, próteses e artigos

' º 371.
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médicos, odontológicos e ortopédicos; importação de outras maquinas e
equipamentos hospitalar e de laboratórios.
f) Locação de equipamentos, material médico hospitalar e transporte.
9) Representação comercial de instrumentos e materiais Odonto medico
hospitalares;
h) Representação comercial de equipamentos médico—cirúrgicos e hospitalares.

Parágrafo Unico «— A sociedade poderá participar do capital de outras empresas
comerciais ou civis, como sócia quotista ou acionista, com utilização de recursos
próprios ou de incentivos fiscais.

Cláusula Quarta:
O prazo de duração da sociedade é indeterminado, teve inicio de suas

atividades em 22 de Dezembro de 2014.

Cláusula Quinta:
0 capital social é de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), dividido em 50.000

(Cinqúenta Mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma delas, totalmente
integralizadas pelos sócios em moeda corrente do pais, e assim distribuídos entre os
sócios:

Sócios Quotas Valor
Jucélio Leles de Assunção 37.750 R$ 37.750,00
Edyaine Jacy Pyles Assunção 12.250 R$ 12.250,00
Total .......................... 50.000 R$ 50.000,00

Cláusula Sexta:
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. mas todos

respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art. 1052,
00/2002).

Parágrafo único — O capital social poderá ser aumentado em
dinheiro, moeda corrente e legal do pais, em bens outros que não
dinheiro. e/ou conversão de reservas, e/ou quaisquer outras formas
legalmente admitidas; em qualquer caso mediante deliberação de
sócios representantes da maioria do capital social.

Cláusula Sétima:
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou

transferidas sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se
postas á venda, fonnalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente (Art. 1.056, Art. 1.057, CC/20002).
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Parágrafo Primeiro —- Pretendendo qualquer quotista alienar suas
quotas a terceiros, no todo ou em parte, ou ceder os respectivos
direitos de subscrição, deverá comunicar sua intenção aos demais
quotistas, informando o nome do adquirente ou cessionário e as
condições negociadas.

Parágrafo Segundo -- Os demais sócios terão o prazo de 30 (trinta)
dias para exercer a preferência na aquisição das quotas ou direitos
de subscrição ofertados, em igualdade de condições, inclusive em
relação a eventuais sobras.

Parágrafo Terceiro —- A preferência, então, será exercida
primeiramente pelo sócio detentor do maior número de quotas. Se a
este não interessar e aquisição do todo ou de parte, a preferência
recairá sobre os demais sócios pela ordem de número de quotas
que cada um detém na sociedade.

Parágrafo Quarto —— Em não havendo interesse dos sócios em
adquirir as quotas ofertadas, a alienação poderá ser feita a terceiros
nos 60 (sessenta) dias seguintes ao término do prazo dado aos
demais sócios, desde que haja concordância do outro sócio.

Parágrafo Quinto — Tratando-se de alienação ou cessão a titulo
gratuito, 0 direito de preferência assegurado aos demais sócios será
exercido pelo valor patrimonial contábil das quotas constante do
último balanço anual aprovado pela Assembléia Geral.

Cláusula Oitava:
A cessão ou transferência de quotas, apenas surtirá efeitos quanto aos sócios

ou à sociedade após a averbação de correspondente modificação do Contrato
Social.

Parágrafo Único — Os sócios respondem pelo total do Capiteli .
subscrito enquanto não totalmente integralizado, ou seja, responde ' 352,
pelo que já integralizou e pela soma (e sua parceira e as parcelas Kafe";
dos demais) a integraiizar, ressalvado seu direito de regresso contra !
os demais sócios.

Ciáusula Nona:
Fica ressaltado o dever de lealdade dos sócios, um para com o outro, sob

pena de exclusão extrajudicial da Sociedade.
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Cláusulª Décima:

As deliberações contrárias a dispositivos contratuais ou à legislação tomam
iiimitada a responsabiiidade daqueles que expressamente às aprovaram.

Cláusula Décima Primeira:

Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, as contribuições
estabelecidas neste contrato, e aquele que deixar de fazê—lo, nos trinta dias
seguintes ao da notificação pela sociedade. responderá perante este pelo dano
emergente da mora.

Parágrafo Único - Verificada a mora, poderá a maioria dos demais
sócios preferir à indenização, a exclusão do sócio remisso, ou
reduzir—lhe & quota ao montante já realizado.

Cláusula Décima Segunda:

No caso de exclusão de sócio, a sociedade pagará ao excluido os seus
haveres na modalidade que se estabelece para os casos de retirada de sócio
(deduzidos os juros moratórios ou a indenização de direito), reduzindo o capital
social ou mantendo—o, caso os sócios decidam por suprir a quota do excluido.

Cláusula Décima Terceira:

A sociedade será administrada pelos sócios, Jucélio Leles de Assunção e Edyaine
Jacy Pyles Assunção em conjunto ou isoladamente cabendo à responsabilidade ou
representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente. podendo
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da
sociedade, ficando vedado, entretanto. o uso da sociedade em negócios estranhos
aos fins sociais. (Art. 997 Vl; 1.013,1015, 1060 e 1.064,00/2.002).

Parágrafo Único - Observado o disposto em lei e no presente
contrato, especialmente - mas não exclusivamente no item ! desta
cláusula, no uso das suas atribuições os Administradores poderá
praticar todos e quaisquer atos de representações da Sociedade,
especialmente. mas não exclusivamente os seguintes; ' ª

i — Atos que impliquem na alienação ou oneração de bens e Kf—i
direitos integrantes do ativo permanente da sociedade, a
assinatura de contratos de empréstimos e/ou *
financiamentos. ou ainda oferecimento de qualquer tipo de
garantia, tal como hipoteca, penhor, caução, alienação
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nducián'a, França ou aval, em nome da sociedade, e/ou que
venha a recair sobre seu patrimônio. dependerão da prévia
deliberação, tomada em reunião de sócios, da maioria
absoluta do Capital Social.

Cláusula Décima Quarta:

Ficam ressaltadas os deveres de diligência e lealdade do administrador que
deverão ser devidamente observados, bem como o dever de responder pelas
obrigações tributárias, sob pena de estar obrigado a indenizar a Sociedade por
perdas e lucros cessantes.

Parágrafo Único - No tocante a responsabilidade tributária dos
administradores, este apenas não será responsabilizado se a
inadimplência da Sociedade advir de inexistência de numerário em
caixa por motivo que não lhe seja imputável.

Cláusula Décima Quinta:

Responde pessoalmente por obrigações resultantes de atos cometidos com
excesso de mandato os sócios administradores que assim procederem,

Cláusula Décima Sexta:

Os sócios, por deliberação da maioria, poderão fixar uma retirada mensal aos
membros da Diretoria, a titulo de pró-Iabore, observando as normas estabelecidas
pela Legislação do imposto de Renda, e qual será levada à conta de despesas do
exercício.

Cláusula Décima Sétima:

A assembléia dos sócios deve realizar—se ao menos uma vez por ano, nos
quatro meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de: tomar as
contas dos administradores; deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado
econômico; designar administradores, quando for o caso; ou tratar de qualquer outro
assunto constante da ordem do dia.

Cláusula Décima Oitava:
O exercício social coincidirá com o ano civil e findará em 31 de dezembro de

cada ano. Ao término de cada exercicio social, compete ao administrador elaborar
inventário, balanço patrimonial e o balanço de resultado, ocasião em que deverá
prestar contas justificadas de sua administração.
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Parágrafo Único - Os sócios poderão proceder, ainda,
ievantamento de balanço geral intermediário, por período mensal,
trimestral, semestral ou a qualquer outra periodicidade, sendo
apurado lucros, estes poderão ser distribuídos aos sócios na razão
da proporção de cada um no capital sociai da sociedade.

Cláusula Décima Nona:
O resultado do exercício (lucros ou perdas) será dividido ou suportado peios

sócios na proporção das respectivas quotas.

Parágrafo Único - As perdas não necessitam ser suportadas pelos
sócios no final do exercício, caso a maioria deles deliberem
registrar o prejuízo para compensa-los com lucros de exercícios
seguintes.

Cláusula Vigésima: :
No caso de sócio pretender retirar—se da sociedade, deverá notificar os

demais sócios, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias. Hipótese em
que os demais sócios deverão providenciar a alteração contratual para retira-io do
quadro social e elaborar balanço especial, a fim de apurar a expressão econômica
da sociedade de acordo com o valor de mercado. Os seus haveres, assim apurados,
lhe serão reembolsados pela sociedade em até 06 (seis) prestações iguais, mensais
e sucessivas, vencendo—se a primeira 30 (trinta) dias após a data do balanço
especial, acrescidas de correção monetária com base no Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC). ou sucedâneo, calculada a partir da data do referido balançoespecial. '
Cláusula Vigésima Primeira: '

A hipótese de falecimento ou interdição de sócio, e sociedade não será
dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento
de um balanço especial. na data do evento, a fim de apurar a sua expressão
econômica de acordo com o valor de mercado.

Parágrafo Primeiro - Os herdeiros ou sucessores de cujus ou
interdito. deverão manifestar, até 60 (sessenta) dias da data do
balanço especial, sua disposição de integrar a sociedade.

Parágrafo Segundo -— Em não havendo interesse de integrar a '
sociedade, receberão todos seus haveres apurados até o balanço / ,
especial, em até 06 (seis) prestações iguais, mensais e sucessivas, ,“,
vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após sua manifestação, “* *
acrescidas de correção monetária com base no Índice Nacional de
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Preços ao Consumidor (INPC), ou sucedâneo, e de juros a taxa de
t2º/o (doze por cento) ao ano, ambos calculados a partir da data do
balanço especial.

Cláusula Vigésima Segunda:

Os sócios reunir-se-ão em assembléia geral, ordinariamente, até o dia 30 de
abril de cada ano, em dia, hora e local previamente anunciado como manda a lei, e
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, com observância
dos preceitos legais.

Parágrafo Único -— As deliberações dos sócios serão tomadas pela
maioria de votos dos presentes, se a legislação pertinente ou este
contrato não exigir maioria mais elevada.

Cláusula Vigésima Terceira:

As alterações do presente instrumento, quando se julgarem necessárias,
poderão ser validamente efetuadas, quando firmadas por sócios detentores da
maioria do capital social, se a legislação pertinente ou este contrato não exigir
maioria mais elevada.

Cláusula Vigésima Quarta:

Os sócios e administradores devidamente qualificados declara que não estão
incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades
empresarias. Deciaram, ainda, para todos os fins e efeitos que não estão impedidos
de exercer o cargo de administrador de qualquer sociedade, por lei especiai ou em
virtude de condenação criminal, nos termos do artigo 1.011, parágrafo primeiro do
Código Civil (Lei nº 10.406/02).

Cláusula Vigésima Quinta:

As omissões deste instrumento e da legislação pertinente à sociedade
limitada. a Sociedade reger-se-á pela Lei das Sociedades Anônimas.

Cláusula Vigésima Sexta:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outras
dependências, mediante alteração contratual assinada por todos sócios.

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 13337 SOB Nº 20190959371.
PROTOCOLO: 190959371 DE 17/09/2019. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904345363. NIRE: 52203419815.
INNOVB SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paula Nunes ;obo Veloso Rossi
SEçRETARIA-GERAL

GOIANIA, 18/09/2019lata.-" mªnilha: rxª- %V'Jztê, N L&M .www.portaldoempreendedorgOLano.go.gov.br
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fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.



Ficando eíeito o foro de Goiânia—GO. para dirimir qualquer dúvida sobre o
presente contrato.

E por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento, em wa única, ºbrigando—se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo
em todos os seus itens.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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MGFEITURÃÉ DE GOtÃMA Secretaria Municipal de Finançª;

A 059
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA &SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS - REGULARIDADE FISCAL
NUMERO DA CERTIDÃO: 6.174.126-4

Prazo de Validade: até 12/05/2020

INSCRIÇÃO : 391.444-5
NOME : INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF/CNPJ :21.605.893I0001-79
ENDEREÇO : AV SAO LUIZ 994
SETOR : LOT MOINHO DOS VENTOS
ATIVIDADE :COMERCIO/PRESTACIONAL

Certifma-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A
VENCER referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, nos termos do
artigo 203 da Lei Municipal nº 5040/1975 (CTM), atualizado.

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito nO Cadastro
de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dividas de
natureza tributária imobiliária ou não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública
Municipal, cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela
autoridade administrativa, nos termos do artigo 204 , parágrafo 1º da Lei Municipal nº
5040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do
Decreto nº 1786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 13 DE ABRIL DE 2020

ESTA CERTIDÃO E GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRONICO Mgoiania.gg_.gM. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



06/02/2020 Certidão Internet
BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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MINISTÉRIO DA FAZENDA &
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 21.605.893/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negadva.

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 à 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 14:49:38 do dia 06/02/2020 <hora e data de Brasília>.
valida até 04/08/2020,
Código de controle da certidão: 4COA.COCC.0B4B.3F6F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta ªgr-man: páginaarma irewaaaân

servicos.receita.fazendagov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/EmiteCertidaolnternet.asp?ni=21605893000179&passagens=1&tipo=1 1/1



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DÉBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA &&.

NR. CERTIDÃO: Nº 24287355 &

IDENTHHCAÇÃO:NOME: CNH
INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 21.605,893/0001-79

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
'.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:,*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos dO Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alínea 'b' do inciso 11 do artigo 2, ambos da

1N nr. 405/1999—GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006—GSF, de 13 de novembro de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

”“ªo artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 dejunho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS,

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressa1vado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na dívida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBlTOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.513.947.848 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 7 ABRIL DE 2020 HORA: 11:41:58:9



“I] D FT Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

tõºi

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AçõEs DE FALÉNCIAS E RECUPERAÇõES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 13/04/2020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

21 .605.893/0001—79

OBSERVAÇÓES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possivel a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 80, g 20 da Resolução 121 /CNJ).
d) A certidão civel contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdftjusbr, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança

"ªmpresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/04/2020
Selo digital de segurança: 2020.CTD.W706.74P4.GI6M.ON8J.ZGVP
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1 13/04/2020 08:59:39
NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT

Fórum de Brasnia - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasilia - DF

Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta—feira, exceto feriados.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.605.893/0001—79

Certidão nº: 1341621/2020
Expedição: 15/01/2020, às 14:23:25
Validade: 12/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

21.605.893/0001—79, 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.



CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.605.893/0001—79

Certidão nº: 1341621/2020
Expedição: 15/01/2020, às 14:23:25
Validade: 12/07/2020 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

21.605.893/0001-79, 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.



13/04/2020 Consulta Regularidade do Empregador

CAI
emm ECONÓMBCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 21.605.893/0001—79
Razão Socia|:INNOVA SURGICAL PROD HOSPITALARES LTDA M

Endereço: AV C 15 NR 173 QD 146 LT 12 LJ 02 ED VITORIA / SETOR SUDOESTE/
GOIANIA/ GO/ 74305-180

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:20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032004310347206655

Informação obtida em 13/04/2020 09:01:43

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://consulta—crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Nº“

1/1



parcial de bens, empresario, residente e domiciliado a Rua Guaiamum, S/N, Quadra
106, Lote 11, jardim Atlântico, CEP: 74 343 340, Goiânia Goiás, filho de Roberto
Ferreira de Freitas e Clarinda Candida de Freitas, nascido em 18/07/1974, portador
da Cl/RG n.º 312. 549 0 2ª Via DGPC/GO em 07/10/2002 e do CPF/MF n º517 834 951— 20; u ' _.

, , ”, estabelecida á Rua Dona ]uraci de Paula Teixeira, S/N, Quadra 13,
Lote 13/14/15 Bairro Ilda, CEP 74 935— 640, Aparecida de Goiânia/Goiás, NIRE n.º
52 6 0012524 9 com seção em 09/09/2014, inscrita no CNP] sob nº
07.955.424/0001—59, na melhor forma de empresa individual de responsabilidade
limitada, resolve alterar o referido Ato Constitutivo que passa a vigorar mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — Do ºbjeto.

A empresa terá por objeto:
46.45—1/01 - Comércio atacadista de instrumento e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, importação e exportação;
46.44—3/01 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano,
importação e exportação;
46.46—0/02 —— Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, importação e
exportação;
46.46—0/01 «- Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria,
importação e exportação;
46.49—4/08 —- Comércio atacadista de produtos higiene, limpeza , conservação
domiciliar e saneantes, importação e exportação;
46.45—1/02 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, importação e
exportação;
46.45-1/03 — Comércio atacadista de produtos odontológicos, importação e
exportação;
46.64«8/00 — Comércio atacadista de máquinas. aparelhos e equipamentos para uso
odonto—médico—hospitalar, partes e peças, importação e exportação;
47.71-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de
fórmulas, importação e exportação;
47.72—5/00 —- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
pessoal, importação e exportação;

CSR'I'IPICO O REGISTRO EM 26/10/2017 11:12 803 N' 20174671814.
PROTOCOLO: 174671814 DE 25/10/2017. CÓDIGO DE VIRZFICAÇÃO:, 11704170415. NIRE: 52600125249

& ASW WRCIO DE PRODUTOS E trouxemos HOSPITALARES
8128141 SPP

, , Paula Nunes Lobo Veloso Rossi,,“ » — encantou-Ganz.
cotton, 26/10/2017

ww. portaldowzoonóodozgoíuno go. gov. br
A validade dento documento, .. mtu-o fica rejeito & aewww-ção do ou. autenticidade no. :oupoctivo- portou.

retomando uu: respectiva códigos do voziâicuçlo



47.89—0/05 —- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, importaçãoe exportação; W
46.18—4/01 — Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, &“

cosméticos e produtos de perfumaria; &49.30—2/02 - Transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal,
interestadual e internacional;

Parágrafo Único: Tais objetivos poderão ser ampliados, reduzidos ou
modificados, mediante deliberação do empresário.

. , A _ maior, brasileiro, casado, comunhão parcial
de bens, empresário, resadente e domiciliado à Rua Córdoba, nº 326 Apto 1204
Parque Amazônia, CEP: 74. 835— 030, Goiânia » Goiás, Filho de Roberto Ferreira de
Freitas e Ciarinda Candida de Freitas, nascido em 18/07/1974, portador da CI/RG
n.º 312.549—0 2ª Via DGPC/GO em 07/10/2002 e do CPF/MF 11.9 517.834.951—20;
resolve consolidar o referido ato constitutivo que passa a vigorar mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA— Do Nome Empresarial e Endereço.

. cujo título do
estabeleCimento será“ ' , ,, ,, ,',,_',,",tendo sedee
domicílio á Rua Dona luraei de Paula Teixeira. S/N Quadra 13, Lote 13/14/15,
Bairro Ilda, CEP 74 935— 640 Aparecida de Goiânia/Goiás.

CLÁUSULA SEGUNDA — Do ºbjeto.

A empresa tem por objeto:
46.45—1/01 —- Comércio atacadista de instrumento e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, importação e exportação;
46.44—3/01 —— Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
importação e exportação;
46.46—0/02 -— Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, importação e
exportação;
46.46—0/01 « Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria,
importação e exportação;
46.49—4/08 — Comércio atacadista de produtos higiene, limpeza , conservação
domiciliar e saneantes, importação e exportação;
46.45—1/02 «— Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, importação e &
exportação;
46.45-1/03 — Comércio atacadista de produtos odontológicos, importação e
exportação;

(3312771?ch 0 380181110 KN 26/10/2017 11:12 805 Nº 20174871814.
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46.64e8/00 » Comércio atacadista de máquinas. aparelhos e equipamentos para uso

odonto—médicwhospitalar, partes e peças, importação e exportação; Wª
47.71-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação defórmulas. importação e exportação; &
47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
pessoal, importação e exportação;
47.89-0/05 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, importação
e exportação;
46.18-4/01 —— Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos,
cosméticos e produtos de perfumaria;
49.30—2/02 — Transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal.
interestadual e internacional.

Parágrafo Único: Tais objetivos poderão ser ampliados. reduzidos ou
modificados, mediante deliberação do empresário.

CLÁUSULA TERCEIRA — Do Capital.

O capital da empresa é no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais),
em uma quota de igual valor nominal

Parágrafo Único: O titular empresário, Sr ; ; k' ! ' . _, ' t ,, ; !
W detentor da totalidade das quotas de capital declara que o total do capital
da empresa está integralizado em moeda corrente do País (art980—A CC/2002).

CLÁUSULA QUARTA — Da Responsabilidade.

A responsabilidade do empresário será restrita ao valor total da
integralização do capital empresarial de conformidade com o Art. 1.052 da Lei Nº
10.406/2002 e Art. 997 da mesma legislação, fica expresso que o titular empresário
não responderá subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA QUINTA — Do Prazo de Duração.

A empresa iniciou suas atividades em 17/03/2006 e seu prazo de duração
será indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA Da Administração.

A administração da empresa caberá apenas ao titular empresário, Sr.. :., cabendo- lhe gerir os negócios financeiros da
empresa e representa —la judiaal e extrajudicialmente, assinando separadamente
todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear
procuradores, com poderes específicos. (Artigos 997, Vl; 1.013. 1.015, 1064,(iC/2002). &
CLÁUSULA SÉTIMA — Do Exercicio Para Apurações, Lucros ou Perdas.

O exercício das atividades empresariais coincidirá com o ano civil e ao
término de cada exercício em 31 de dezembro, a administradora prestará contas

CERTIFICO O REGISTRO BH 36/10/2017 11112 803 N' 20171671814.
PROTOCOLO: 174671816 DE 25/10/2017. CÓDIGO DE VBRIFICAÇÃOx
1170617041?) NIRE: 52600125249.

& ASM COMERCIO DE PRODUTOS ! RQUIPWS HOSPITALARESBIHLI EPP

% Paulo Nunes Lobo Voleio Rossiatendeu—Gam“Mum
GOIXNIA. 26/10/2017
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justiãcadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. cabendo ao empresário, .
os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065,CC/2002). lªiº)
CLÁUSULA OITAVA -— Remuneração e retirada pró-labore &

Ao titular encarregado da administração será creditado mensalmente, uma
importância a titulo de pró—labore, a ser livremente estabelecido por ele, na forma da
lei, observando a legislação do imposto de renda vigente.

CLÁUSULA NONA — Da Prestação de Contas.

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o titular empresário
deliberará sobre as contas e designará administrador£es) quando for o caso. (arts.
1.071 e 1.072. 5 Zª e art. 1.078,6(2/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA - Das Filiais.

A empresa pode a qualquer tempo abrir filiais, sucursais. agências,
escritórios e representações em todo o Território Nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA «» Desimpedimento Pela Administração.

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de
exercer a administração de empresa individual de responsabilidade limitada, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, apena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.(art.
1.011, & lº,CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA —— Declaração de Empresário.

O titular Sr. declara sob as penas da lei de não possuir ou ter sob sua
titularidade, nenhuma outra empresa individual inclusive nos moldes de Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA —— Do Falecimento.

No caso de falecimento do empresário, a empresa poderá ser continuada por
seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntária dos mesmos

de não se vincularem, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder—se— &á a extinção da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — De Fora Competente.

Fica eleito o foro da Comarca de Aparecida de Goiânia Estado de Goiás
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ano.

CERTIFICO O REGISTRO BH 26/10/2017 11:12 SOB Nº 20174671814.
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&“

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA » Das ºmissões. &
Este instrumento é regido pela Lei Nº 10.406/2002, e pelas demais

disposições legais aplicadas sobre à espécie.

O empresário assina este instrumento particular em via única de igual teor
e ordem, ficando arquivada na Junta Comercial do Estado de Goiás para que possa
surtir os devidos efeitos legais.

Aparecida de Goiânia—GO, 23 de setembro de 2017.

11704170415. NIRE: 52600125249.
ASTM!) CODERCIO DE PRODUTOS E EQUIPWOS HOSPITALARES BIRRLI
EPP

Paulo Runas Lobo Veloso Ros-i_ , amanha-onu.mm. . ' coxim“, 26/10/2017
www.port-ldoonproondcdorgoiinn.go.gov.br
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16/12/2019 https:l/autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/85041312191016540107

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRITÁATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELAS DA COMARCA DEJº 0 PESSOA

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

http:/lwww.azevedobastos.not.br

E-maii: cartorio©azevedobastos.not.br &

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Vãlber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OHciaI do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 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 Digital1 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 Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou O Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, 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:/lcorregedoria.tjpb.jus.br/seIO—digitall

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ASTHAMED COMERCIO DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram
reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -
EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/12/2019 08:37:17 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1“, 10º e seus 55 1ª 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 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica©azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site [u_tpszllautdigital.azevedobastos.not.br e informe O Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1414451

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 16/12/2020 08:33:29 (hora local).

1Código de Autenticação Digital: 85041312191016540107-1
“Legislações 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 nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baac93db976dc71366cb64ecaf8181bce95fa64db9faea2bb256098786030840903db60c2331018b18c41660178
7072fe566f24cbf936d08bd88f91b37607e896
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11/05/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
(

«fx

NÚMERO DE INSCRIÇÃO " " DATA DE ABERTURA
07.955. 42 4,0110159 COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO 31/03/2006MAT“ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL

ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTEASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

46.18—4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.44—3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0—01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8—00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças
47.71 —7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos Sªneantes domissanitários
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
R DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA S/N QUADRA13 LOTE 13/14/15

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO ur:74.935-640 ILDA APARECIDA DE GOIANIA GO
ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
CONGEL©BRTURBO.COM.BR (62) 3092-3817
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRALATIVA 31/03/2006
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL******** Wit
Emitido no dia 11/05/2020 às 16:49:22 (data e hora de Brasília).

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863. de 27 de dezembro de 2018.

Página: 1/1
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11/05/2020 Consulta Pública ao Cadastro - Estado de Goiás

Sistema Integrado de
Informações sobre
Operações Interestaduais

=; com Mercadorias
' SINTEGRA! ICMS

Consulta Pública ao
Cadastro
ESTADO DE GOIÁS

Nota de esdarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :11/05/2020

_ - 16:50:40
IDENTIFICAÇAO CONTRIBUINTE

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL — CCE07.955.424/0001- :59 10.401 .578-0
NOME EMPRESARIAL:

ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP

CONTRIBUINTE?

SIM

NOME FANTASIA:

ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA

NÚMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:S/N 13 13/14/15
BAIRRO:
ILDA

MUNICÍPIO: UF:
APARECIDA DE GOIANIA GO
CEP:
74935640

appaspsefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/consuItar.asp 1/3



11/05/2020 Consulta Pública ao Cadastro - Estado de Goiás
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONOMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4645101 — COMÉRCIO ATACADISTA DE &
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO
MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE
LABORATÓRIOS

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4646002 — COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE
CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS,
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:
NORMAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:
ATIVO — HABILITADO

DATA DESTA
SITUAÇÃO DATA DE CADASTRAMENTO:CADASTRAL: 12/07/2006
12/01/2007

OPERAÇÓES COM
NF-E:
HABILITADO

OBSERVAÇOES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM
INFORMAÇOES FORNECIDAS PELO

CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A
POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL,
REFERE—SE AO PERIODO COMPREENDIDO
ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A
PRESENTE DATA.

appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/ConsuIIa/consultar.asp 2/3



11/05/2020 Consulta Pública ao Cadastro - Estado de Goiás
DATA DA CONSULTA: 11/05/2020 16:50:40

Acessar cadastro de outro Estado — Nota
de esclarecimento ao contribuinte

appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consuita/consultar.asp 3/3











05/03/2020 https:l/autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/85042702191554390186

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIIÁATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELAS DA COMARCA DEJo O PESSOA

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

http:/[www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br riª

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

0 Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
TuteIaS com atribuição de autenticar e reconhecer tirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos iins 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 003/2014, determinando a inserção de um código em todos OS
atos notoriais e registrais, 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:”corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitall

A autenticação digital dO documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ASTHAMED COMERCIO DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram
reproduzidas na Cópia autenticada, sendo da empresa ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -
EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/03/2020 16:36:17 (hora local) através do Sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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
tituIar do Cartório Azevêdo Bastos. poderá ser solicitado diretamente a empresa ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e—mail autentica©azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, aCesse o site mtpszl/autdigital.azevedobastos.not.br e informe O Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1189104

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 05/03/2021 10:28:32 (hora local).

1Código de Autenticação Digital: 85042702191554390186-1 a 85042702191554390186-4
ªLegislações 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 nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido a' verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdbb5ba3785a31b0c48dc03533e9b2980cbe856833cca17334844e4a5520b12ce03db60c2331018b1804166C1
787072fee4492490babedcf154e9eb38fabc20ef
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MINISTÉRIO DA FAZENDA CfSecretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.955.424l0001-59

Ressalvado O direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 —
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negaúva.

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 09:08:09 do dia 18/03/2020 <hora e data de Brasilia>.
valida até 14/09/2020.
Código de controle da certidão: B78F.0696.6934.FB46
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA . O

SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA Bb?SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA — NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 24508883

IDENTIFICAÇÃO:NOME: CNPJ
ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI 07.955.424/0001-59

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo ], combinado com a alínea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e

constitui documento habi1 para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadua1, nos termos do inciso III

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na dívida

ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.461.191.551 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, ]] MAIO DE 2020 HORA: 16:56:29:2



Nºª

ªl

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA
MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1221057

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E

CPF/CNPJ: 7955424000159 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: o
ENDEREÇO; RUA D. JURACI DE PAULA TEIXEIRA. Qd. 013, Lt. 013E, Bairro: BAIRRO ILDA, APARECIDA DE

GOIANIA - GO

,? CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011,
para os fins de direito, que O sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/OU imóvel acima
Citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados
pela APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS, até a presente

Fica ressalvado O direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas
tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e
constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo 14 Junho 2020.

EMITIDA: Sexta—feira 15 Maio 2020 às 09:43:07

Código de Validação: 127221221057
Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade
no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

QRCode

IMPRESSÃO: 15/05/2020 - 09:43107 — $SERVICOSONLINE' PÁGINA 1 /1
1.4 — D.T,A.J - 25/04/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA



11/05/2020 Consulta Regularidade do Empregador

30.37ªffL'al—Wx'ftâr“f =y.r:;í_::f

CAIXA
CAIXA acomúm'ca FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.955.424/ooo1-59
Razão Social:ASTHAMED com DE PROD E EQUIP HOSPITALARES EIRELI EPP

Endereço: R DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA SN QD 13 LT 13 14 15 / ILDA/
APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74935-640

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: 14/03/2020 a 1 1/07/2020

Certificação Número: 2020031405482544591714

Informação obtida em 11/05/2020 16:59:21

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://consulta-crf.caixagov. br/con suItacrf/pages/IistaEmpregadores.jsf



CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.955,424/0001—59
Certidão nº: 10650976/2020
Expedição: 11/05/2020, às 17:00:48
Validade: 06/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob O nº
07.955.424/0001—59, 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.



14/01/2020 Consultas — Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional )?
Razão Social

ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EiRELl - EPP
CNPJ

07.955.424/0001-59
Endereço Completo

RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA QD 13 LT 13/14/15 - ILDA CEP: 74.935-640 — APARECIDA DE
GOIANIA/GO

Telefone

(62) 3092-3817
Responsável Técnico
FERNANDA CRISTINA DE AVILA

Responsável Legal
ALEXANDRE FERREIRA DE FREITAS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1 .07.707-7
Data do Cadastro

09/03/2009

Situação

Nº do Processo

25351 .056522/2009—1 2

Cadastro

1 - Medicamento
Atividades / Classes

Armazenar
' Medicamento

Distribuir

. Medicamento

Expedir
. Medicamento

Transportar
. Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Linhas de Certificação Data de Vencimento doSolicitante Vigentes Publicação Certificado

https://consuItas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351056522200912/?cnpj=07955424000159 1/2



14/01/2020 Consultas — Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Nenhum registro encontrado

sºª
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente) %

Empresa Linhas de Certificação Data de Vencimento do
Solicitante Vigentes Publicação Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

httpsz/lconsultasanvisa.gov.br/#/empresaslempresas/q/25351056522200912/?cnpj=07955424000159 2/2



14/01/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional A???Razão Social

ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
CNPJ

07.955,424/0001-59

Endereço Completo

RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA QD 13 LT 13/14/15 - ILDA CEP: 74.935-640 - APARECIDA DE
GOIANIA/GO
Telefone

(62) 3092—3817

Responsável Técnico
FERNANDA CRISTINA DE AVILA

Responsável Legal
ALEXANDRE FERREIRA DE FREITAS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.04.669-4 (UL378344M98W)
Data do Cadastro

13/10/2008

Situação

Nº do Processo

25351 .458394/2008-06
Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)
Atividades / Classes

Armazenar
. Correlatos

Distribuir

. Correlatos

Expedir
- Correlatos

Transportar
. Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Linhas de Certificação Data de Vencimento doSolicitante Vigentes Publicação Certificado
httpszllconsultasanvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351458394200806/7cnpj=07955424000159 1/2



14/01/2020 Consultas — Agência Nacional de nglância Sanitária

Nenhum registro encontrado

sãº?

Empresa Linhas de Certificação Data de Vencimento do
Solicitante Vigentes Publicação Certificado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Nenhum registro encontrado

, Voltar

httpszllconsultasanvisa. gov. br/#/empresas/empresas/q/2535 1 458394200806/?cnpj=079554240001 59 2/2



14/01/2020 Consultas — Agência Nacional de nglância Sanitária

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional 36%Razão Social 70
ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
CNPJ

07.955424/0001-59
Endereço Completo

RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA QD 13 LT 13/14/15 - ILDA CEP: 74.935-640 - APARECIDA DE
GOlÃNlA/GO
Telefone

(62) 3092—381 7

Responsável Técnico

FERNANDA CRISTINA DE AVILA

Responsável Legal

ALEXANDRE FERREIRA DE FREITAS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

209.904—8

Data do Cadastro

02/04/2018

Situação

Nº do Processo

25351 .021804/2018-21
Cadastro

2 - Cosmético
Atividades / Classes

Annazenar

. Produtos de Higiene

. Perfumes

. Cosméticos

Deumuw

. Produtos de Higiene

. Perfumes

. Cosméticos

Expedu
. Perfumes
. Produtos de Higiene
e Cosméticos

TTansponar

httpszllconsultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351021804201821/?cnpj=07955424000159 1/2



14/01/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
. Perfumes
. Produtos de Higiene
- Cosméticos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Linhas de Certificação Data de
Solicitante Vigentes Publicação

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Linhas de Certificação Data de
Solicitante Vigentes Publicação

Nenhum registro encontrado

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351021804201821/?cnpj=07955424000159

sºfª
ºf

Vencimento do
Certificado

Vencimento do
Certificado

Voltar

2/2



14/01/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional Jªc
Razão Social

ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI ELI — EPP
CNPJ

07.955424/0001—59

Endereço Completo

RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA QD 13 LT 13/14/15 - ILDA CEP: 74.935-640 - APARECIDA DE
GOIÃNIA/GO
Telefone

(62) 3092-3817
Responsável Técnico

FERNANDA CRISTINA DE AVlLA

Responsável Legal

ALEXANDRE FERREIRA DE FREITAS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.07.849-4
Data do Cadastro

02/04/2018

Situação

Nº do Processo

25351 .021785/2018-32
Cadastro

3 — Saneantes
Atividades / Classes

Armazenar
. Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir
. Saneante Domis.

Transportar
- Saneante Domis.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Linhas de Certificação Data de Vencimento do
Solicitante Vigentes Publicação Certificado

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351021785201832/?cnpj=07955424000159 1/2



14/01/2020 Consultas — Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Nenhum registro encontrado

sºª
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Linhas de Certificação Data de Venci ento do
Solicitante Vigentes Publicação Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

https:l/consultas.anvisa.gov.brl#/empresas/empresas/q/25351021785201832/7cnpj=07955424000159 2/2



14/01/2020 Consultas — Agência Nacional de nglância Sanitária
3ª

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
CNPJ

07.955.424/0001-59

Endereço Completo

RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA QD 13 LT 13/14/15 - ILDA CEP: 74.935-640 - APARECIDA DE
GOIANIA/GO

Telefone

(62) 3092-3817
Responsável Técnico
FERNANDA CRISTINA DE AVILA

Responsável Legal
ALEXANDRE FERREIRA DE FREITAS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1 22.554-1
Data do Cadastro

19/04/2010

Situação

Nº do Processo

25351 .173645/2010—96
Cadastro

1 - Medicamento Especial

Atividades / Classes

Armazenar
« Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir
- Medicamento

Transportar
. Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Linhas de Certificação Data de Vencimento doSolicitante Vigentes Publicação Certificado
https://consuItas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351173645201096/?cnpj=07955424000159 1/2



14/01/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Nenhum registro encontrado

315
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Linhas de Certificação Data de Vencimento do
Solicitante Vigentes Publicação Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

https:l/consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351173645201096/?cnpj=07955424000159 2/2
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EXPEDIR' SANEANT'E DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR' SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRES GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZA-
ÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME
ENDEREÇO: AV PRINCESA ISABEL, 991
BAIRRO: CENTRO CEP: 58013251 - JOAO PESSOA/PB
CNPJ: 11287.886/0001—12

PROCESSO: 25351.125987/2017-04 AUTORlZ/MS: 3.073.008
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR, SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: equipar suprimenios erreII epp
ENDEREÇO: rua capitão manoel de almeida passos 514
BAIRRO: centro CEP: 12955000 « BOM JESUS DOS PER-
DOES/SP
CNPJ' 17.530 495/0001—63
PROCESSO: 25351,129354/2017-04 AUTORIZ/MS: 3073037ATIVIDADE/CLASSE '
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR. SANEANTE DOMIS

EMPRESA Distribuidora de Medicamentos Saude & Vida lida
ENDERECO: AVENIDA DAS NACOES N 834
BAIRRO: Vermelha — Su1 CEP: 64019230 - TERESINA/PI
CNPJ: 10.645,510/0001-70
PROCESSO 25351.115157/2017-05 AUTORIZ/MS. 3073010
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR' SANEANTE DOMIS

COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓ—EMPRESA BRULI
GICOS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR KOICHI KISHIMOTO 63
BAIRRO: VILA MORAES CEP: 04170080 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 00,939.731/0001-05
PROCESSO: 25351118748/2017-07 AUTORIZ/MS' 3.07299 4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR. SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR SANEANTE DOMIS,
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS,

EMPRES BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES EIRELI - MI.
ENDEREÇO, RUA PONTALINA 171
BAIRRO: VILA SANTO EUGENIO CEP: 79060540 - CAMPO
GRANDE/MS
CNPJ: 26.396.672/0001-51
PROCESSO: 25351097288/2017-08 AUTORlZ/MS 3 073085
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR. SANEANTE DOMIS.
* EDIR' SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: RCL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
ENDERECO: AV. SAO FRANCISCO. 351 QUADRA 35 LOTE 05
BAIRRO: SANTA GENOVEVA CEP: 74672010 - GOIANIA/GO
CNPJ, 23.456 921/0001-69
PROCESSO: 25351124155/2017—08 AUTORIZ/MS: 1073145
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA, TRANSPORTADORA CARGAS LUDAN LTDA ME
ENDERECO RUA E, N“ 1050, LOTE 103
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 64027470 - TERESI-
NA/PI
CNPJ: 17407649/0001'24
PROCESSO. 25351014147/2017-08 AUTORIZ/MS' 3073093
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA. GUIMARAES E BRITO INDUSTRIA E COMERCIO
. DA ME

ENDERECO: AV JOAO RODOLFO DE OLIVEIRA QD 09 LT 17 A
19 E 30 A 32
BAIRRO: PQ IND VICE—PRES JOSE ALENCAR CEP' 74993515 «
APARECIDA DE GOIANIA/GO

CNPJ: 10.298.752/0001—34
PROCESSO: 25351.127735/2017—09 AUTORIZ/MS' 3073054
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS,
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDLR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR. SANEANTE DOMIS
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.1n.gav.br/aimnid<kk1mn1,
pelo código 10102017032700039

RESOLUCAO - RF, N" 798. DE 24 DE MARCO DE 2017

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no
uso das atribuições que lhe conferem 0 an, 151, III e 0 an. 54, 1. 9
lª do Regimenlo [memo aprovado nos lermos do Anexo I da Re.
solução da Diretoria Colegiada - RDC 0D 61, de J de fevereiro de
2016, 0 a Resolução da Duetona Colegiada - RDC Nº 140, de 23 de
fevereiro de 2017 ronve:

An. 1“. AIIerar & Autorização de Funcionamento das Em.
presas constantes no anexo dãta Resolução.

An, 2“ Esta Raolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSE CARLOS MAGALI'IÃFS DA SILVA MOIÍIINIIO

ANEXO

EMPRESA: MACAUBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
ENDEREÇO. av nazare 1302
BAIRRO: ipiranga CEP: 04262200 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.123.212/0001—24
PROCESSO: 25351.559650/2016—01 AUTORIZ/MS: 2090741
ATIVIDADE/CLASSE (

êRMAZENAR' COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-IENE

DISTRIBUIR COSMET IC OS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE

EXPEDIR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE

EMPRESA NAR SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MESQUITA, Nº 110
BAIRRO: CAMBUCI CEP: 01544010 — SÃO PAULO/SP
CNPJ: 05.994 954/0001-80
PROCESSO: 25351072546/2017—08 AUTORIZ/MS: 2092159
ATIVIDADE/CLASSE (
ARMAZENAR. COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI—
GIENE

DISTRIBUIR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE—
NE

EXPEDIR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR' COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE

EMPRES YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPI-
TALARES EIRELI — ME
ENDEREÇO: RUA UM, Nº 24, CONJUNTO JOÃO ALVES
BAIRRO: TAICOCA CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SO-
GORRO/SE
CNPJ: 21.949562/0001—56
PROCESSO: 25351 346746/2015—38 AUTORIZ/MS' 2081125
ATIVIDADE/CLASSE ,
ARMAZENAR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE III-
GIENE

DISTRIBUIR: C OSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE

EXPEDIR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

ENDERECO: AV SAO LUIZ. Nº 994, QUADRA 04, LOTE 13 _
BAIRRO: MOINHO DOS VENTOS CEP: 74371440 - GOIA-
NIA/GO
CNPJ: 15.224,444/0001—88
PROCESSO: 25351 451128/2013—45 AUTORIZ/MS' 2 069922
ATIVIDADE/CLASSE ,
ARMAZENAR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE

DISTRIBUIR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE

Ex “DIR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: RAzzo LTDA
ENDERECO AV. MARGINAL DIREITA DO Rio TIETE, N.“ 330
BAIRRO' VL, ANASTACIO CEP' 05113100 « sAo PAULO/SP
CNPJ: 61,381554/0001-70
PROCESSO: 153512481 15/2004-66 AUTORIZ/MS: 2038425
ATIVIDADE/CLASSE ,
ARMAZENAR: COSMETICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMETICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMETICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMETICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR COSMETICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMETICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMETICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LINE EXPRESS TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃOLTDA ,
ENDERECO: AVENIDA TAMBORE Nº 1,180, MODULOS 9A E
98. BLOCO B, MULTIPLO TAMBORE
BAIRRO: TAMBORE CEP: 06460000 - BARUERI/SP
CNPJ: 07.117.576/0001—82
PROCESSO: 25351 152513/2005-69 AUTORIZ/MS: 2041025
ATIVIDADE/CLASSE ,
ARMAZENAR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE

EXPáJIR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
ORDEN SPORTAR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-“ E

EMPRESA: LM DEPOSITO DE MERCADORIAS PARA TER—
CEIROS LTDA

ENDERECO: RUA MADRE DE DEUS nº 1342, 1344 e 1348
BAIRRO: MOOCA CEP: 03119001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ. [1.239.205/0001-40
PROCESSO: 25351294428/201081 AUTORIZ/MS: 2.05426.1
ATIVIDADE/CLASSE ,

(AJRRYIJÉZENAR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE H1«IE '
EXPEDIR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMETICO/PERFUME/PRODUTOS DE HI—
GIENE

EMPRESA' JC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HQS.
PITALARES LTDA - ME

ENDEREÇO: AV PERIMETRAL OESTE N 217 QD: 05 LT 32
BAIRRO" JARDIM BONANZA CEP: 74463840 - GOIANIA/GO
CNPJ: 13 150.769/0001-38
PROCESSO: 25351405803/2013—87 AUTORIZ/MS. 1069420
ATIVIDADE/CLASSE ,
ARMAZENAR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE

DESTRIBUIR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-N

EXPEDIR: C OSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
'I'RANSPORTAR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE

EMPRESA' ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME
ENDEREÇO: AV MARGINAL PROJETADA 1652 GALPAO IN«
DUSTRIAL 10 QUINHAO 5 FAZENDA TAMBORE
BAIRRO: JARDIM MUTINGA CEP, 06460200 - BARUERI/SP
CNPJ: 10 353.590/0001-90
PROCESSO: 25351.301199/2012-02 AUTORIZ/MS: 1.093095
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR. MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BORUSSIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ,
ENDEREÇO: TRAVESSA JONATHAS ABO'IT, N.“ 02, TERREO
BAIRRO: DOIS DE JULHO CEP: 40060380 » SALVADOR/BA
CNPJ, 07.936790/0001-60
PROCESSO: 25351.l71981/2015-03 AUTORIZ/MS: 1.13799.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

um b&amsmzáosºsimup' . ªmoºo.

L

ENDERECO: AVENIDA DR C HUCRI ZAIDAN, MORUMBI
TOWER. Nº 1240, 15” ANDAR, CJ 1502
BAIRRO: VILA SÃO FRANCISCO CEP. 04711130 — SÃO PAU-
LO/SP
CNPJ“ 15.670288/0001-89
PROCESSO: 25351.430180/2014-14 AUTORIZ/MS: 1.109297
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR. MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO

EM PHARMA HOSPITALAR LTDA — EPP
ENDEREÇ 0: RUA 4-A N“ 1 575, QUADRA IA, LOTE_24
BAIRRO: SETOR AEROPORTO CEP: 74075060 - GOIANIA/GO
CNPJ: 21.595.412/0001—91
PROCESSO. 25351 496794/2015-18 AUTORIZ/MS: 1.144614
ATIVIDADE/CLASSE _
ARMAZENAR: INSUMOS FARMAÇEUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACEUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR INSUMOS FARMACEUTICOS/MEDICAMENTO

A. MaIs Saude Comercro de Produtos Hospiialares LTDA -
ME

ENDEREÇO: AV, Dulce. Diniz N“ 171
BAIRRO: Luzia CEP: 49045440 - ARACAJU/SE
CNPJ: 14261377/0001—09
PROCESSO: 25351558080/2013—19 AUTORIZ/MS: 1097905
ATIVIDADE/CLASSE

Documento assinado digiialnieme conforme MP nº 2,200-2 de 2001 e 24/08/2001, que institui
& Infraestrutura de C haves Púincas Brasileira - ICP-Brasil.
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BAIRRO" VILA CAMARGO CEP: 06730000 — VARGEM GRANDE
PAULISTA/SP
CNPJ, 04.088 627/0001-05
PROCESSO 25351,101407/2017—09 AUTORIZ/MS: l.l6364.2
ATIVIDADE/CLASSE _
"TIIÉANSPOR'IAR: INSUMOS FARMACEUTICOS/MEDICAMEN—

ToTaTdZ—Éiítíre'sa—s :"1— “

RESOLI'ÇAO — RE Nº 802, DE 24 DE MARÇO DE 2017

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, 5
lº do Regimento Interno rovado nos termos do Anexo I da Re-
solução da Diretoria (Tolegtada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de
2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 140, de 23 de
fevereiro de 2017 resolve.

Art. Iº, Alterar Autorização Especial para Empresas de Me—
dicamentos e de Insumos Farmacêuticos. constantes no anexo desta
Resolução, de acordo com a Portaria nº 344 de I2 de maio de [998
e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições esta-belecidas.

Art, 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
DIICªÇâO,

JOSE CARLOS MAOALI-IAIÍS DA SILVA MOI flJNIIO

ANEXO

EMPRESA: YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPI-
TALARES EIRELI - ME _
ENDEREÇO. RUA UM, Nº 24. CONJUNTO JOAO ALVES
BAIRRO: TAICOCA CEP: 49160000 — NOSSA SENHORA DO SO-
('ORRO/SE
CNPJ' 21.949_562/0001«56
PROCESSO: 25351.346745/2015—15 AUTORIZ/MS: 1.14l50,0
ATIVIDADE/CLASSE _
ARMAZENAR: INSUMOS PARMAÇEU'I'ICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS PARMACEUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR. INSUMOS FARMACEUTICOS/MEDICAMENTO

PRESA. BORUSSIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE
.leTERIAIS HOSPITALARES LTDA ,
ENDEREÇO: TRAVESSA JONATHAS ABOTT, N.0 02, TERREO
BAIRRO: DOIS DE JULHO CEP: 40060380 - SALVADOR/BA
CNPJ: 07.936,790/0001—60
PROCESSO 25351 242552/2015-42 AUTORIZ/MS: 1.139SI.I
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GO—
MES LTDA ME
ENDEREÇO: R AURELIO XAVIER LUCINDA, 45
BAIRRO: REZENDE CEP: 37062330 - VARGINHA/MG
CNPJ; 12.628 603/000I—l1
PROCESSO 25351150165/201I-46 AUTORIZ/MS: 1228976
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR' MEDICAMENTO
DISTRIBUIR. MEDICAMENTO
EXPEDIR' MEDICAMENTO

EMPRESA: LINE EXPRESS TRANSPORTES E DISTRIBUICAO
LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA TAMBORE Nº 1,180, MODULOS 9A E
98, BLOCO B, MULTIPLO TAMBORE
BAIRRO. TAMBORE CEP: 06460000 - BARUERI/SP
CNPJ 07.117,576/0001-82
PROCESSO: 25351.381588/2005—55 AUTORIZ/MS 1216229
ATIVIDADE/CLASSE _
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACEUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACEUTICOS/MEDICAMEN»
TO

EMPRESA. Mundimed Distribuidora Hospitalar Ltda
ENDERECO' R MANOEL GOMES DOS SANTOS 1173
BAIRRO: JARDIM SUMARE CEP: 14140000 — CRAVINHOS/SP
CNPJ" 20.405,108/0001—71
PROCESSO: 25351,554096/20|4-58 AUTORIZ/MS: 1.11900 1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR' MEDICAMENTO

EMPRESA FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LT-
A

ENDEREÇO: ROD BR 316,1(m 7,5 - S/N - CONDOMINIO TER—
MINAL DE CARGAS BELEM, MODULO Dl
BAIRRO: Levilandia CEP: 67030000 - ANANINDEUA/PA
CNPJ: 10970887/0005-28
PROCESSO: 25351,218376/2016.65 AUTORlZ/MS: 1,15651.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

LTDA
ENDEREÇO: Av Paul Harris [00
BAIRRO: CENTRO CEP: 96810408 — SANTA CRUZ DO SUL/RS

Este documento pode ser VBI'IIICªdO no endereço eletrônico http://wwwin,gyv.lr/mmmiddadelmnl,
pelo código I0102017032700044

Diáriººiciªl ,dª..União.-.s«vtwtv ..
CNPJ: 06,106005/0001—80
PROCESSO. 25351 128420/2015-65 AUTORIZ/MS: “36821
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

RETIRE? JMEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI—. E
ENDEREÇO: RUA DONA FRANCISCA, Nº 5886
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL NORTE CEP' 89219530 - JOIN-
VILLE/SC
CNPJ' l4.855.685/000l—62
PROCESSO: 25351,135198/2012-81 AUTORIZ/MS: 1230981
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA. MAXIFARM BUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA

ENDEREÇO: AV ALFREDO FOLCHINI, 508 _ ,
BAIRRO: VILA TONINHO CEP: 15081500 - SAO JOSE DO RIO
PRETO/SP
CNPJ: 03.711.070/0001-46
PROCESSO: 25351 028172/00-44 AUTORIZ/MS: 1,209172
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

Toíafáe “saci“; ? 10

RESOLUÇÃO - RIC Nº 803, DE 24 DE MARÇO DE 2017

O Diretor da Agência Nacional de Vigilâncra Smitana, no
uso das atribuições que lhe conferem o on. 151, III e 0 an. 54, I, &
lº do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Re—
solução da Dtrelona Colegiada — RDC nº 61, de 3 de fevereiro de
2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada — RDC Nº 140, de 23 de
fevereiro de 2017 resolve:

Art. Iº. lndeferir () Pedido de Automação Especial para'“ ,, de“ ”' e' Em ' ' ,c- no
anexo desta Resolução, de acordo com a Ponaria nº. 344 de 12 de
maio de 1998 e suas atualizações. observando—se as proibições e
restrições estabelecidas,

Art. 2“ Esta Rwoluçâo entra em vigor na data de sua pu—
blicação.

ARLOS .Xfli—XLIAIJIAIÉS DA SILVA MOUI'INHO

ANEXO

EMPRESA: AGV LOGISTICA S.A
ENDERECO: ESTRADA VINHEDO VIRACOPOS KM 04, SETOR
M

BAIRRO. DISTRITO INDUSTRIAL CEP. 1328000 - VINHE-
DO/SP
CNPJ: 02.905.424/0018-79
PROCESSO: ZS351,I241$8/2017—07
MOTIVO DO INDEFERIMENTO
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente
que ateste o cumprimento dos requisttos técnicos para as atividades e
classes pleiteadas. emitidos pela autoridade sanitária local compe-
tente; conforme disposto no artigo IS“ e artigo 18“ da RDC nº
16/2014.

ToTaI'd—e 'Eíiírésa'ã ? t" '“

Rr—zsour'Ao . RE Nº 804, me 14 DE uma) m; zon

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. no
uso das atribuições que lhe conferem o art, ISI, 111 e o art. 54, I, 5
lº do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo 1 da Re—
solução da Direlona Colegiada » RDC nº 61, de 3 de fevereiro de
2016, e a Resolução da Diretoria Colegtada - RDC Nº 140, de 23 de
fevereiro de 2017 resolve:

Art, 1“, Indeferir 0 Pedido de Alteração de Autorização Es-pecral para '" , de “ J' e de ' I'm '
constantes no anexo desta Resolução

Art. 2” Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu—
blicação

JOSÉ CARLOS MAGALI IAES DA SILVA MOIÍIINHO

Nº 59, segunda—feira, 27 de março de 2017

ANEXO

EMPRESA: GILEAD SCIENCES FARMACEUTICA DO BRASIL
LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA DR CHUCRI ZAIDAN, MORUMBI
TOWER, N“ 1240, 15“ ANDAR, CJ 1502
BAIRRO: VILA SÃO FRANCISCO CEP: 04711130 - SÃO PAU-
LO/SP
CNPJ: 15.670288/0001-89
PROCESSO: 25351.077230/2013-18
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não cumprimento da exigência formulada sob o número de noti—
Reação 0268675/17—9, contrariando os artigos 6” e II da RDC nº
204/2005. A empresa deverá solicitar o cancelamento da AE nª
1.23342—4,

EMPRESA: TOTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT-
DA - ME
ENDEREÇO: RUA PORTO, 1217, A
BAIRRO: PIO XII CEP: 64019814 - TERESINA/PI
CNPJ: l7.4|7.423/0001-04
PROCESSO: 2535I.37Sl77/2014—70
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local
competente não descreve a capacidade da empresa para executar a
atividade relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, con-
forme disposto no artigo l5, & 4ª e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

ToTal'Ec _EanTt—Ístiê Í" í" ”

RESOLUCAO - RE Nº 812, DE 24 DE MARÇO DE 2017

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso das atribuições que lhe conferem 0 an, 151, III e 0 un, 54, I, 5
I“ do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Re-
solução da Diretoria Colegiada - RDC nº 6l, de 3 de fevereiro de
2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada — RDC Nº 140. de 23 de
fevereiro de 2017 resolve:

An, lº Conceder Autorização de Funcionamento para os
estabelecimentos de Farmácias e Drogarias. em conformidade com o
anexo desta Resolução.

Art. 2“ Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu—
bltcação.

JOSÉ ARIOS MAOAIJ IÃIÉS DA SILNA lleUI'lNlIO

ANEXO

EMPRESA: DROGARIA JH LTDA - ME
ENDERECO: AVENIDA, SAFIRA n:236 LOJA: 02
BAIRRO: DONA ROSARINHA CEP: 33080300 — SANTA LU—
ZIA/MG
CNPJ; 11956319/0001-01
PROCESSO: 253SI.112273/2017-01
AUTORIZ/MS: 7,50500—1
ATIVIDADE/CLASSE:
COMERCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
COMERCIO. CORRELATOS
COMERCIO. COSMETICOS
COMÉRCIO: PERFUMES
COMERCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
FRACIONAMENTO: - .
PRESTACAO DE SERVIÇOS FARMACEU'I'ICOS: -

EMPRESA. camila batista akiyama drogaria — me
ENDEREÇO: avrio de janeiro lll9 loja 04
BAIRRO: jardim diogo CEP: 07124395 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 21.566,253/000I-05
PROCESSO: 2535l:116052/2017-02
AUTORIZ/MS: 7.50420-5
ATIVIDADE/CLASSE.
COMERCIO. ALIMENTOS PERMITIDOS
COMERCIO: CORRELATOS
COMERCIO: COSMETICOS
COMERCIO. PERFUMES
COMÉRCIO. PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
CONTROLE ESPEC IAL-
FRACIONAMENTO: - _
PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS: -

EMPRESA: FPB ARIQUEMES 3 COMERCIO DE MEDICAMEN-
TOS LTDA

ENDEREÇO. AVENIDA TANCREDO NEVES, N“ 2343
BAIRRO: SETOR 03 CEP: 76870511 — ARIQUEMES/RO
CNPJ: 26,071018/0001—78
PROCESSO: 25351 112280/2017-03
AUTORlZ/MS: 7,50474-2
ATIVIDADE/CLASSE:
COMERCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
COMERCIO: CORRELATOS
COMERCIO: COSMETICOS
COMERCIO: PERFUMES

Documento assinado digitalmente conforme MP nª 22002 de 24/08/2001, que institut a
Infracstruluru de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil
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3 (.? mw 1677—7042 39 %"
EMBALAR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR; SANEANTE DOMIS.
FABRI( AR SANEANTE DOMIS,
FRACIONAR, SANEAN'IE DOMIS.
REEMBA AIAR SANFANTE DOMI S

ovar SIstema de IllgIene Ltda me
ENDEREÇO: Rua Rio de Janeiro, 2131
BAIRRO. [plranga CEP 35502024 DIVINOPOLIS/MG
CNPJ 01. 87.3 721/0001-79
PROCESSO: 25351. 098837/2017— 04 AUTORIZ/MS: 3. 07284 1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR. SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: RODO RIO ENTREGAS RAFIDAS E TRANSPORTE
LTDA
ENDERECO: RUA PRAIA DE INHAUMA 73
BAIRRO: BONSUCESSO CEP: 21042130-R10 DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 13. 378. 565/0001 —59
PROCESSO: 25351. 114817/2017-04 AUTORIZ/MS: 3072977
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR' SANEANTE DOMIS.

EMPRES islribuidora de AIImentos FrancIscn Ikeda Ltda
ENDERE ÇO: AVENIDA GERALDO FUDO. 680- SAIA 12
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL CEP. 17890000 - JUNQUEI-
RÓPOLIS /SP
CNPJ: 52 701 434/0001-08
PROCESSO: 25351.067689/2017-05 AUTORIZ/MS. 3072950
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
1" PEDIR: SANEANTE DOMIS

ESPERE'TiíÃNEiIEõ'TiiXNs'Eõii-ngF,
TICOS EIRELI EPP
ENDEREÇO, ROD RAPOSO TAVARES RUA CRISTOVAN DE
VITA, 260 SN
BAIRRO: VILA CAMARGO CEP: 06730000 - VARGEM GRANDE

FSERVIÇ OS LOGÍS—

“PAULISTA/SP
NIPI' 04,088627/000105
.(OCESSO: 25351 101320/2017-05 AUTORIZ/MS 3072915

ATIVIDADE/CLASSF
TRANSPORTAR SANEANTE DOMIS

E PR S UZE INDUSTRIA E COMMERCIO DE PRODUTOS SA-NEANTES E POLIMENTO LTDA
ENDEREÇO: RUA HARRY FEEKENE 1476
BAIRRO: BONECA DO IGUAC. U CEP, 83040000-
DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 25,109,686/0001-84
PROCESSO: 25351040493/2017-05 AUTORIZ/MS: 3.072824
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR. SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EMBALAR: SANEANTE DOMIS,
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS,
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS,

EMPRESA fana evangehsla hospitalar eireli— —me
ENDEREÇO: rua do comercio nº 197 qd 15 1110 _
BAIRRO: setor centro oeste CEP: 74550060- GOIANIA/GO
CNPJ: 19. 944. 613/0001 05
PROCESSO 25351.101230/2017-06 AUTORIZ/MS' 3.07294, 6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR SANEANTF DOMIS

SAO JOSE

RA DE MATERIAIS DESvEMPRESA: MS. LIM
C AR'IAVEIS ME
ENDERECO RUA PADRE CHICO. 221
BAIRRO PERDIZES CEP: 05008010- SAO PAULO/SP
CNPJ 21707335/0001 14
PROCESSO 25351097233/2017—06 AUTORIZ/MS. 3 072855
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS,

' Í)ISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
XPEDIR: SANEAN , DOMIS,

EMPR SA, BOLT MEDICAMENTOS LTDA - ME
ENDERECO: rodovia br 101 s/n km 510
BAIRRO; Jaçanã CEP: 45608750 - ITABUNA/BA
CNP!“ 26.354523/0001-20
PROCESSO: 25351,W6828/2017-07 AUTORIZ/MS' 3.072872
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR SANEANTE DOMIS
EXPEDIR' SANEANTE DOMIS.

EMPRESA. aliança dismbmdora de malenms em geral ltda - me
ENDEREÇO: av estância. ,39 2
BAIRRO: areias CEP: 507811I0- RECIFE/PE
CNPJ, 24, 658. 170/0001- 26
PROCESSO“ 25351097235/2017—08 AUTORIZ/MS: 1072886
ATIVIDADE/CLASSE

Este documenlo pode ser verificado no endereço eletrônico htIp://www.in mvbr/ammúu'daàhnl.
pelo códIgo 10102017032000039

ARMAZENAR; SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS,

EMPRESA A2 DISTRIBUIDORA EIREII -ME
ENDERECO: AV AN TONIO FLAVIO LIMA QUADRA 21, LOTE
11, CASA 02
BAIRRO RESIDENCIAL BOA VISTA CEP 75250000- SENA-
DOR CANEDO/GO
CNPJ. 20 664. 198/0001-15
PROCESSO: 25351.117747/2017-08 AUTORIZ/MS: 1072929
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA SOLIDAIRE SERVICOS E EQUIPAMENTOS MÉDI—
COS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, SN
KM 280 SALA 03 CONTORNO DE VITÓRIA
BAIRRO: TIrns CEP, 29161382- SERRA/ES
CNPJ: 23,399.442/0001-58
PROCESSO, 25351099041/2017-09 AUTORIZ/MS: 3 072818
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS,
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: LUCIANO F COSTA EPP
ENDEREÇO: av jequitaiu 395
BAIRRO: calçada CEP: 40411120 - SALVADOR/BA
CNP]: 05.092,265/0001-80
PROCESSO“ 25351098897/2017—09 AUTORIZ/MS. 3072869
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS,
DISTRIBUIR. SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

ToYaI' Je “Eap'râáã E" éla"

RESOLUÇÃO - RE Nº 718, DE 17 DE MARCO DE 2017

O Diretor da Aiê nua Nacional de Vigilância Sanilária, nouso das atribuições que 1 e conferem 0 an. 151 III e 0 311,54 1 5
1“ do Regimcnlo Interno aprovado nos termos do Anexo I da Re<
solução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de
2016 e a Resolução da Dlretoria Colegiada- RDC N“ 140 de 23 de
fevereiro de 2017 resolve,

An. Iº Alterar a Aulonmção de Funcionamento das Em-
presas conslantes no anexo dam Resolução

An. 2“ Esta Resolução entra em vigor na datª de sua pu-
blicação,

JOSE ("ARLOS MAUA) .HAFAS DA SII .VA MOLÍI'INI'IO

ANEXO

EMPRESA: CIA COSMÉTICA [TDA
ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR NELSON ELIAS 1340
BAIRRO: JAPY CEP: 37800000- GUAXUPE/MG
CNPJ: 15573 791/0001 16
PROCESSO: 25351074746/2014—03 AUTORIZ/MS: 2. 07282, O
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR' COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GI ENE
DISTRIBUIR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE—

EMBALAR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE
EXPEDIR. C OSMETIC OS/PERI-UMFS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR C OSMETICOS/PERFUMES/PRODU'I OS DE HIGIE-
NE
IMPORTAR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-NE ,
REEMBALAR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE 111-
GIENE

EMPRI' A SOUZA CRUZ LTDA
ENDEREÇO: RUA CANDELARIA. 66, SALA 101 A 1201
BAIRRO“ CENTRO CEP: 20091900 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 33,009 911/0001-39
PROCESSO: 25351504818/2015-46 AUTORIZ/MSJ 2,0112867
ATIVIDADE/CLASSE (
ARMAZENAR: COSMÉI'ICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR. C,OSMETlCOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE—
NE
EXPEDIR. COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI—
GIEN

P.MPPE's'ÃTgIAN-EOOÉs—L'INDIE-EET COMERCIO DE COSME-ITCOSL
ENDEREÇO RUA P. 26, Nº 129, QD P-IOO, LT 14 _
BAIRRO: SETOR DOS FUNCIONARIOS CEP: 74543450 . GOIA-
NIA/GO
CNPJ: 01,119.494/0001.90

PR 880: 250000053385 AUTORIZ/MS: 2,0139895
ATIV DADE/CLASSE

OPENI' AZENAR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-

31138 TRIBUIR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-

EXPEDIR' COSMÉ'I' IC OS/PFRI' UMES/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT—
DA
ENDEREÇO RUA 11,875 GALPÃOIO
BAIRRO: CENTRO CEP 61760000- EUSÉBIO/CE
CNPJ, 13414166/0001-04
PROCESSO 25351. 332095/2013-11 AUTORIZ/MS: 1099175
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA- TR FARMA MENTOS LTDA- ME
ENDEREÇO: R ELIZABETH DEZOLT 81
BAIRRO: JARDIM INDEPENDENCIA CEP: 14140000 CRAVI—
NHOS/SP
(NPJ 15.914568/000195
PROCESSO: 25351.849132/2016-26 AUTORIZ/MS: 1.15122 0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESAP PALMED PALMAS MEDICAMENTOS ITDA
ENDEREÇO: Q 812 SUL ALAMEDA 7 S/N 0100 LOTE 18
BAIRRO PLANO DIRETOR SUL CEP 77023118— PALMAS/ro
CNPJ 04. 077 096/0001-88
PROCESSO 25351. 002257/02 91 AUTORIZ/MS: I.,052660
ATIVIDADE/CIA ASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA SPINE LEVEL COMERCIO IMPORTACAO E LOCA—
CÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LT DA
ENDEREÇO R REGINALDO DE LLMAz
BAIRRO: ANCHIETA CEP 09732550 - SÃO BERNARDO DO
CAMPO O/Ps
CNPJ 09. 105 391/0001 83

IERÉJCESSÍ): 25351 20410812010- 00 AUTORIZ/MS: K848893077X9( 6392 9
A'ITVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR. CORRELATOS
TRANSPORTAR' CORRELATOS

EMPRESA. MARIMAX COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRO-
DUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS EIRELI - ME
ENDERP -.:Ç0 CALÇADA DOS IFES Nº 33 SALA 22
BAIRRO:ALP11AVILIECEP 06453025—BARUER1/SP
CNPJ: 20, 339 805/0001 94
PROCESSO 25351537687/2016-03
M721Y6Hw2090 (8.14490 1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

A Ul'ORIZ/MS'

EMPRE EURODI' (K DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LT.
DA EPI
ENDEREÇO: RUA MARTINS Nº189 FRENTE
BAIRRO: BUTANTÃ CEP: 05511000- SÃO PAULO/SP
CNPJ: 25, 424 536/0001- 65
PROCESSO: 25351498118/2016—06 AUTORIZ/MS.
M171M6L95X6Y (8144401)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR' CORRFLATOS

(Riº DE PRODUTOS E FIQUE—-

EMP ESA DERTON REPRESENTACOES E INVESTIMENTOS
L'IDA.
ENDEREÇO: SCRN QUADRA 714/715 - BLOCO E- LOJA 30
BAIRRO: ASA NORTE CEP 70761650- BRASILIA/DF

Documento assinado dignalmenle conforme MP n' 2.200-2 de 2001 e 24/08/2001, que institui
& Infraestrutura de Chaves Públicas Brasilmra - ICP-Brasil,
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IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.
NIRE 35,2%.133371

CNPJ nª 59169654/0001'68

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Encerramento da filial na cidade de Itajaí /SC
e consolidação do contrato social.

Pelo presente instrumento particular:

1) THOMAZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG nº 140394126 SSP—SP, inscrito no CPF/MF sob o nª
054.748,268—00, resióente e domiciliado na Rua Seridó nº 106, Apto. 41 »— Condomínio
Seridó —— Torre Buriti, Jardim Europa — São Paulo — SP, CEP 01455—040; e

H) SELMA ANDRÉA FERREIRA, brasileira, divorciada, empresária, portadora da céduia de
identidade RG nº 20.648.231—0/SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 112.741.768—16
residente & domiciliada à Rua Tucumã, 734, 109 andar, apto. 101 —- Edifício Lindenberg
Tucumã —- Jardim América — São Paulo —— SP, CEP 01455—010.

Únicos sócios componentes da Sociedade empresária limitada denominada "IMAGEM
SISTEMAS MÉDICOS LTDA." estabeôecída na Avenida juruá, nº 105, Gaipões 09, 10 e 11 ——
Condomínio Empresarial Juruá — Aíphaville — Barueri —— SP, CEP 06455-010, devidamente
registrada na Junta Comercial de São Paulo sob MRE nº 35.208.133.371, em sessão de
11.07.1988, última alteração contratual sob o nº 170.584/17—3, em sessão de 11.04.2017, e
inscrita no CNPJ sob o nº 59269554/0001-68,

Têm justa e contratada a introdução da seguinte alteração em seu contrato social:

CLÁUSULA 1ª

Os sócios decidem encerrar a filial Itajaí — SC: NIRE nº 42.900.751.21o, CNPJ nº /5
59.269,654/0004-00, localizada na Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1.685, lº Piso —— Bairro São Vicente ”,
—- Itajaí — SC —- CEP 88309—421.

Portanto, ficam aprovadas, sem restrições, as presentes alterações no ato constitutivo, que
passará a vigorar in forum, a partir desta data, com o texto transcrito nas páginas a seguir:



, . o : ou no .;. . O . h . , ,.. ! . . . . . .' ' ' ' l' o nO . . . . . . . . .' ' . oo. . oo con . ()' o' ' ' º O . no o %o . .. ooo . . . :. ' ' ' ' O noO o . l . . .º º ou. ao. ou
o oo . . .o .i .no. no.

CONTRATO somAL comsoumoo
95

IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.

Os sócios Thomaz Rodrigues da Silva Junior e Selma Andréa Ferreira, identificados &
qualificados no preâmbuío deste instrumento, são os únicos sócios da sociedade empresária
IMAGEM SISYEMAS MÉDICOS LTDA., que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CAPÍTULO!

NOME EMPRESARiAL, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA

oo NOME EMPRESARIAL

A Sociedade gira sob o nome empresarial IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA%
A Sociedade tem sua sede localizada à Avenida Juruá, nº 105, Gaipões 09, 10 e 11 —-
Condomínio Empresariai Juruá — Alphaville — Barueri « SP - CEP 06455—010, podendo abrir
finais, escritórios, sucursais & outras dependências em qualquer parte do território brasileiro e
do exterior por deliberação dos sócios representando a maioria do capital social.

Parágrafo Único: A Sociedade mantém filial no Rio de janeiro — RJ: NíRE nº 33.900.840.231;
CNPJ nº 59.2694654/0003—20, Iocaiizada na Avenida das Américas, 500, Bloco 15, Loja 106 -—
Condomínio Downtown -—— Barra da Tijuca «- Rio de Janeiro «— RJ -— CEP 22640—100.W

DA ougAçÃo

O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

no os ETO SOCIAL %
A Sociedade tem por objeto o(a):

a. Comércio, importação e exportação de equipamentos e produtos radiológicos,
médicos, hospitalares e de informática (hardware e software);

b. Prestação de serviços de consuitoria, assessoria, aplicação e. treinamento relacionados
ao item "a”;

I,»2 <:
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Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica;
Representação comercial;
Locação de bens móveis;

Licenciamento ou cessão de direitos de uso de softwares;
Prestaçâo de serviços de subempreitada no fornecimento de mão de obra;
instalação, manutenção e assistência técnica em impressoras e scanners; montagem
de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final, exclusivamente
com material por ele fornecido;

i. Comércio, distribuição e armazenamento do produto farmacêutico: contraste
radiológico, mas não a sua importação e exportação,

.

.

?!ªª'ºª—P

Parágrafo Único: A filial localizada no Rio de Janeiro — RJ, inscrita no CNPJ sob nº
59.269.654/0003—20, tem por objeto o Escritório Administrativo;

CAPÍTULO n

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUlNTA
DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 6.060.000,00 (seis milhões e sessenta mil reais) divididos em 6.060.000
(seis milhões e sessenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
subscritas e integraiizadas em moeda corrente do Pais, assim distribuídas entre os sócios:

| Sócios ] Cotas ] Participação Í Valor em R$ ?
Thomaz Rodrigues da Silva Junior 3.333.000 55% 3.333.000,00
Selma Andréa Ferreira 2.727.000 45% 2.727.000,00

L rorAL GERAL l 6.060.000 ! 100% ! 6.060.000,00 l
Parágrafo Único: Nos termos do Artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade dos sócios é
limitada ao valor de suas quotas, respondendo todos, solidariamente, pela integralização do
capitai social.

CLÁUSULA SEXTA

oo AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Os aumentos de capital serão deliberados pelos sócios que representem pelo menos 3/4 (três
quartos) do capital social, devendo ser integralizado nos prazos, formas e condições
estabelecidas nas respectivas reuniões de sócios e/ou alterações contratuais.

Parágrafo Primeiro: Os sócios terão direito de preferência para, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que houverem efetivamente recebido a comunicação, subscrever,
nas mesmas formas e prazos, as cotas correspondentes aos aumentos de capital social que
forem deliberados, na mesma proporção da quantidade de cotas devidamente integralizadas
de que já sejam titulares. ; J?
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Parágrafo Segundo; Se qualquer dos sócios não exercer, total ou parcialmente, o direito de
preferência previsto no parágrafo anterior, o mesmo acrescerá na parte não exercida ao
direito dos que desejarem, sempre na mesma proporção da quantidade de cotas por eles
possuídas e integraiizadas, devendo exercer o seu direito na reunião dos sócios prevista no
Artigo 1.081, é 39 do Código Civil que deliberar o aumento.

Parágrafo Terceiro: Caso todos os sócios participem da deliberação de aumentar o capital,
poderão eles manifestar, na própria ata de reunião que aprovar o aumento ou na respectiva
modificação do contrato a desistência parcial ou total do prazo para exercer o seu direito de
preferência de participar do aumento, dispensando—se outras formalidades, sendo que a
concordância incondicional à alteração do contrato social também será interpretada como
desistência tácita.

Parágrafo Quarto: A intimação dos sócios que não participaram da deliberação inicial, de
aumentar o capital para exercer o seu direito de preferência, poderá ser feita por carta com
aviso de recebimento, notificação extrajudicial ou carta protocolada, devendo as suas
respostas serem depositadas na sede da Sociedade aos cuidados do preposto(s), indicado(s) na
intimação. O silêncio do sócio será interpretado como desistência do exercício do direito de
preferência,

Parágrafo Quinto: Poderá a intimação prevista no parágrafo anterior conter, desde já a
intimação da data, hora e local da nova reunião de sócios, a qual deliberará a forma final do
aumento do capital e a modificação do contrato social, observada a possibilidade de dispensa
de qualquer reunião prevista no Artigo 1.072, & 39 do Código Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA

DA REDUÇÃO DE %PITAL gocm

As reduções de capital social poderão ser deliberadas pelos sócios que representem pelo
menos 3/4 (três quartos) do capital social, sempre que isto convier aos interesses da
Sociedade, sempre que presentes as hipóteses do Artigo 1.082 do Código Civil e no caso de
resgate ou redução das cotas do sócio retirante, remisso, incapaz, renunci—ante, excluído, falido
ou Cºncordatário.

Parágrafo Único: As reduções de capital que demandarem a liquidação e o pagamento do
valor das cotas ao sócio retirante, remisso, falecido, incapaz, renunciante, excluido, falido ou
Cºncordatário serão feitas nas formas, com prazos estabelecidos na cláusula décima primeira.

Í“
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'TULom
REGIME DAS COTAS SOCIAIS

CLÁUSULA OITAVA
DA cessÃo & TRANSFERENCIA DE coms

Nenhum sócio poderá alienar, total ou parcialmente, sua cota a terceiros, seja a que título for,
sem prévia autorização escrita dos sócios que componham pelo menos % (três quartos) do
capitai social.

Parágrafo Primeiro: Todos os demais sócios terão o direito de preferência para, em igualdade
de condições, adquirirem as cotas que aigum sócio queira ceder ou transferir a terceiros.

Parágrafo Segundo: O sócio que pretender alienar cotas deverá comunicar sua intenção aos
demais sócios, através de carta com aviso de recebimento, notificação extrajudicial ou carta
protocolada, informando a quantidade de cotas que pretende alienar, o preço e as condições
de pagamento.

Parágrafo Terceiro: Os demais sócios terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em
que houverem efetivamente recebido a comunicação para exercer o direito de preferência.

Parágrafo Quarto: Se mais de um sócio desejar adquirir as cotas à venda, os sócios
interessados exercerão o direito de preferência na mesma proporção das cotas por eies
possuídas, em relação ao tota! de cotas existentes, exciuidas as cotas que estejam à venda.

Parágrafo Quinto: Se algum sócio não exercer total ou parciaimente o seu direito, a parte não
exercida poderá sê—la peios demais sócios que já manifestaram interesse na aquisição das
cotas, sempre segundo o critério estabelecido no parágrafo anterior, devendo o sócio cedente
promover nova rodada de intimações, desta vez conferindo a esses sócios um prazo de 15
(quinze) dias, contados da data em que houverem efetivamente recebido a nova comunicação,
para exercerem o direito de preferência sobre a diferença.

Parágrafo Sexto: Se, decorrido o prazo previsto no parágrafo terceiro desta cláusula, nenhum
dos sócios exercerem o direito de preferência, o sócio aiienante poderá alienar as suas cotas a
qualquer terceiro interessado, respeitados o preço, a quantidade e as condições constantes. da
carta mencionada no parágrafo segundo desta cláusula.

Parágrafo Sétimo: A cessão ou transferência das cotas sociais somente terá eficácia a partir da %
averbação no Registro Público de Empresas Mercantis do instrumento subscrita pelos sócios
anuentes ou da respectiva alteração contratual.

Parágrafo ºitavo: As cessões e transferências efetuadas em desacordo com os dispostos nesta
cláusula não produzirão efeitos perante a Sociedade.

L'?
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CAPÍTULO IV

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULANONA
DA marrom

A administração e gerência da Sociedade serão exercidas exclusivamente pelo Sócio THOMAZ
RODRIGUES DA SiLVA JUNIOR que, designado DIRETOR, terá os poderes. necessários para a
prática de todos os atos de administração e de gestão da Sociedade, bem como poderá fazer
uso da firma ou denominação social, ficando o mesmo investido no cargo neste ato,

Parágrafo Primeiro: A Sociedade somente se obriga mediante a assinatura do DIRETOR, que
poderá, ao seu exclusivo critério, nomear procuradores, observando o disposto nos parágrafos

segundo e terceiro desta ciáusuia.

Parágrafo Segundo: Dependerão de autorização prévia dos sócios que compunham pelo
menos 3/4 (três quartos) do capital social os atos que impliquem em:

a. Modificação d o contrato social;
b. Destituição ou substituição do administrador designado;
(3. Venda, aquisição ou oneração de imóveis, bem como de veiculos e demais bens

móveis componentes do ativo imobilizado, somente quando o valor da operação for
superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nesta data. Para a aplicação desta
cláusula, o limite ora fixado será sempre corrigido peia variação do iGP—MjFGV, entre a
data da assinatura do presente contrato e a data do negócio;

d. Contratação
1.500.000,00

de empréstimos de qualquer natureza, com valor superior a R$
(um miihão e quinhentos mil reais) nesta data. Para a aplicação desta

cláusula, o limite ora fixado será sempre corrigido pela variação do iGP—M/FGV, entre a
data de assinatura do presente contrato e a data da contratação do empréstimo;

e. Concessão de
:—

rnútuo a favor de terceiros;
Distribuição de lucros;

g. Transformação, incorporação, fusão e dissolução da Sociedade ou a cessação do
estado da liquidação,

Parágrafo Terceiro: Todas as demais deliberações serão tomadas pelos votos correspondentes
a mais de metade do capital social,

Parágrafo Quarto: As procurações deverão ser assinadas peio Diretor, mencionando clara e
especificamente os poderes outorgados e ter prazo de validade não superior a 12 (doze)
masºn, excretor-adao: a..—“.
indeterminado.

procuroçõeo com podar—av: ad judinia, que poderão ter praxe) de validade

Parágrafo Quinto.- Os demais sócios concordam que não irão exercer qualquer cargo na
Sociedade, nomear prepostos ou funcionários e tão pouco interferir nos negócios sociais,
exceto no que concerne à possibilidade de analisar os balancetes mensais e utilizar—se dos
serviços de empresa de auditoria, às suas expensas, para verificação dos atos de gestão.

A
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Parágrafo Sexto: Os sócios e o administrador nomeados neste contrato declaram, sob as
penas da lei, que não estão impedidos de praticar atos de comércio, ou de administrar esta
Sociedade, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo. fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA REMUNERAÇÃO DE mamonas

Os Diretores terão direito a uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, cujos valores serão
fixados ou alterados e qualquer momento por deliberação dos sócios que representem % do
capital social, em documento escrito, previsto no Artigo 1.072, à 3“ do Código Civil, ou em ata
de reunião.

CAPÍTULO v

orssowçíio E LiQUlDAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRlMEiRA

DA DISSOLUQÃO

A Sociedade dissolver-se—á nos casos previstos no Artigo 1.033 do Código Civil.

Parágrafo Primeiro: A remissão, morte, incapacidade, renúncia, exclusão, falência, concordata
ou recesso de um sócio não implicará na dissolução da Sociedade, que continuará com os
demais sócios, sendo permitida, portanto, a dissolução parcial.
Parágrafo Segundo: No caso de morte de qualquer dos sócios, os Sócios remanescentes
poderão vetar a admissão na Sociedade dos herdeiros, legatários ou sucessores, & qualquer
título, do sócio falecido. Se algum herdeiro do sócio falecido não desejar continuar na
Sociedade, ou os outros sócios vetarem sua admissão, os direitos correspondentes a esse
herdeiro ser—lhe—ão pagos, conforme os critérios estabelecidos no parágrafo 39 desta cláusula.

Parágrafo Terceiro: Nos casos de remissão, morte, incapacidade, renúncia, exclusão, falência,
concordata ou recesso de um sócio, o valor dos direitos a ele correspondente será calculado
com base no balanço especialmente levantado na ocasião e pago, em dinheiro, a quem de
direito, em 12 (doze) prestações mensais iguais, sem juros, mas com correção monetária pelo
iGP—M/FGV, ou outro índice que venha a substitui—io.

...,”)
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CLÁUSULA DÉCÍMA SEGUNDA

DA LIQUIDAÇÃO

Em caso de liquidação, os sócios que compõem a maioria do capital social determinarão, em
ata de reunião ou em alteração do contrato social as regras e a forma de liquidação,
nomeando um liquidante, & estabelecerão os seus poderes e a sua remuneração.
Parágrafo Único: Caso os sócios que compõem pelo menos % (três quartos) do capita! social
não sejam acordes quanto à. forma de liquidação, proceder—se—á à liquidação judicial prevista
nos Artigos 655 e seguintes do Decreto—Lei 1,068139 e no Artigo 1.112 do Código Civil.

CAPÍTULO Vl

TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E crsÃo DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DA TRANãfQRMAÇÃO. mcoamngxcâo. FUSÃQ E crsão DA SOCIEDADE

Poderão os sócios, que representem pelo menos 3/4 (três quartos) do capital social, deliberar
sobre a transformação, incorporação, fusão e cisão de Sociedade, estabelecendo a forma pela
qual será procedido o ato, obedecendo aos termos do Artigo 1113 e seguintes do Código Civil.

CAPÍTULO vn

REUNIÓES DE sócros

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DAS k_gumõss DE sócros

As deliberações relativas aos casos elencados no Artigo 1.071 do Código Civil serão feitas por
reunião dos sócios, prevista no Artigo 1.072 do mesmo diploma legal.

ser tomadas através de documento escrito, dispensando—se a realização da reunião, ordinária
Parágrafo Primeiro: Nos termos do Artigo 1.072, é 39 do Código Civil, as deliberações poderão )

ou extraordinária, quando o documento estiver subscrito por todos os sócios. %]

Parágrafo Segundo: As reuniões de sócios serão convocadas pelo administrador, por escrito,
através do envio de carta com aviso de recebimento, notificação extrajudicial ou carta
protocolada, na qual conterá a data, hora e local da reunião dos sócios, bem como a ordem do
dia.

ª lª
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Parágrafo Terceiro: As formalidades de convocação previstas Artigo 1.152, é 39 do Código Civil
serão dispensadas quando todos os sócios houverem sido intimados, com comprovação de
ciência por escrito, do local, data, hora e ordem do dia na forma do parágrafo anterior ou
quando todos compareceram à reunião.

Parágrafo Quarto: As reuniões de sócios instalar—se—ão, em primeira convocação, com a
presença dos sócios que representem pelo menos % (três quartos) do capital social e; em
segunda convocação, por qualquer número.

Parágrafo Quinto: As reuniões de sócios serão presididas e secretariadas por sócios escolhidos
entre os presentes.

Parágrafo Sexto: O sócio poderá ser representado na reunião por outro sócio, advogado ou
procurador, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o
instrumento ser levado a registro juntamente com a ata.

Parágrafo Sétimo: Os trabalhos e as deliberações das reuniões serão lavrados em atas
próprias, que serão registradas no livro de ata de reunião de sócios ou em conjunto de fichas
ou folhas soltas, numeradas tipograficamente, contendo, em ambas as hipóteses, termo de
abertura e encerramento apostos, respectivamente, no anverso da primeira folha e no verso
da última folha numerada.

Parágrafo Oitavo: Cópia da ata autenticada pelos administradores ou pela mesa será nos 20
(vinte) dias subsequentes à reunião, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis
para arquivamento e averbação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DAS Reumões ORDINÁRIAS E EXTRAQRDlNÁRlAS

As reuniões de sócios serão ordinárias ou extraordinárias.

Parágrafo Primeiro: As reuniões ordinárias ocorrerão anualmente, até o quarto mês após o
encerramento do exercício social, exceto na hipótese do parágrafo primeiro da cláusula
décima quarta, ocasião em que serão examinadas as seguintes matérias:

a. Tomadas das contas dos administradores e deliberação sobre balanço patrimonial e o
de resultado econômico;

b. Designação de administradores, quando for o caso;
c. Qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Parágrafo Segundo: As reuniões extraordinárias realizar-se—ão a qualquer momento, sempre
que o interesse social assim o exigir, podendo ser convocado por qualquer dos sócios
administradores ou por titulares contendo mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social.

«”É
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CAPÍTULO vm

DiSPOSlÇõES GERAIS

CLÁUSULA DÉCiMA SEXTA

oo exaacicno SOCIAL E BALANÇO

O exercicio social termina em 31 de dezembro de cada ano, levantando-se 0 Balanço Geral e as
demais Demonstrações Financeiras.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTiMA
nos RESULTADOS

Os iucros auferidos ao fim de cada exercício, após a constituição da reserva legal, e feitas as
amortizações e provisões necessárias, terão o destino que for deliberado pelos sócios,
podendo inclusive ficar retidos em poder da Sociedade.

Parágrafo Primeiro: Os lucros ou prejuizos serão rateados entre os sócios, na proporção de
suas participações no capital social ou na forma deliberada por eles,

Parágrafo Segundo: Não havendo vedação iegai expressa, a Sociedade poderá reaiizar
distribuição antecipada de lucros mensalmente, desde que haja saido na conta de lucros
suspensos & que tal distribuição não acarrete prejuízos ao fluxo de caixa.

CLÁUSULA DÉCIMA OlTAVAMW.—“W
DA NÃO congonaêwcm

Os sócios não poderão ser sócios, acionistas, gerentes, administradores ou funcionários de
outras empresas que tenham o mesmo objeto social, enquanto forem sócios da presente
pessoa juridica e durante o prazo de 05 anos, contados de seu afastamento da Sociedade,
salvo se houver expressa concordância dos demais sócios.

CLÁUSULA DÉCiMA NONA
no FORO

O foro da comarca de Barueri, Estado de “São Paulo, é o competente para dirimir todas as
dúvidas e controvérsias decorrentes deste contrato, sendo que a parte perdedora pagará
todas as despesas judiciais e extrajudiciais, inclusive honorários do advogado da parte
vencedora. W

055 ALTERªgõE-ZS DO gONTRATo SOCIAL

Sem prejuizo do quórum qualificado, especificado neste instrumento e do obriga ório,
determinado pelo Código Civil, o contrato social poderá ser alterado por deliberaç dos
sócios que representem pelo menos 3/4 (três quartos) do capital social, dispe
assinatura dos demais no instrumento. "'N

3.0
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

DA LEGlSLAçÁO APUCÁVEL

Nos termos do parágrafo único do Artigo 1.053 do Código Civil, apiicar—se—á supletívamente a
esta Sociedade, nos casos omissos no contrato social e no Capítulo IV, Título H, do Livro M do
Código Civil, as normas referentes às Sociedades Anônimas.

E, por estarem assim justos &! contratados, iavram este instrumento, em 03 (três) vias de íguai
teor, que serão assinadas por todos os sócios, juntamente com duas testemunhas.

Barueri, 17 de dezembro de 2018.

ul,
: Rod Igues da Silva Junior

Testemunhas:

RG nº 221363614 SSP/SPRG nº 14. 4.224 SSP/SP

61835/19 55— “
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa
xªº

lº
Certidão Negativa de Débitos Tributários

da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 59269654

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade da pessoa juridica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando—se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 25674031 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 05/05/2020 14:27:11 (hora de Brasilia)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio
http:Ilwww.dividaativa.pge.sp.gov.br
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Prefeitura M unicipal de Barueri
Estado de São Paulo

sªíª

SECRETARIA DE FINANÇAS (?
Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

CERTIDAO NEGATIVA
Nº 13481/2020i

Razão Social ........ : IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF Nº ......... : 59.269.654/0001—68
Inscrição Atual ..... : 5.33934—0
Logradouro. . . . . . . . . . : AVENIDA JURUA
NºAtual............: 105
Complemento ......... : GALPÃO 9, 10 E 11 Andar Sala
Bairro. . . . . . . . . . . . . . : ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE

Cidade .............. : BARUERI
CEP .............. : 06455010

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias
CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, & pedido da parte interessada e à vista das informações,

que em nome do contribuinte acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito
inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data .

CERTIFICAMOS, outrossim, que tica ressalvado O direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de

débitos que venham a ser apurados ou que se veriíiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e

períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada Informações para Verificação de Autenticidade

na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Nº de Inscrição : 5_33934_0

Endereço: Código de autenticidade
318Q.6358.8699.4405307-M

http://www.barueri.sp.gov.br

Certidão expedida gratuitamente. Data de emissão : 16/05/2020
Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005 Hora de emissão : 09:06:38

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401—120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-
8000
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Prefeitura Municipal de Barueri
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS gw

Departamento de Tributos Imobiliários 3%)CERTIDÃO NEGATIVA
Nº 23336/2020i

Inscrição Atual.....: 23211.3l.48.0679.0l.010.l
Inscrição Anterior..:
Logradouro..........: AVENIDA JURUA
Nº Atual............: 105
Nº Anterior.........:
Complemento. . . . . . . . . : GALPAO 10 -— CONDOMINIO CENTRO EMPR JURUA
Bairro. . . . . . . . . . . . . . : ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE

Quadra .............. : 04
Lote ................ : 45
Área do Terreno ..... : 5700.00
Área da Edificação..: 664.07

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto Predial e Territorial Urbano .

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, & pedido da parte interessada e à vista das informações,

que referente ao imóvel acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito
inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s) ,atéapresente data.

CERTIFICAMOS, outrossim, que Eca ressalvado O direito da Fazenda Pública dO Município na cobrança de

débitos que venham a ser apurados ou que se veriiíquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e

períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada Informações para Verificação de Autenticidade

na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Nº de Inscrição : 23211.31.48.0679.01.010.1

Endereço: Código de autenticidade : 126G.9136.7531.4097307-M
http://www.barueri.sp.gov.br Data de emissão : 05/05/2020

Certidão expedida gratuitamente. Hora de emissão : 14:22:32

Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 —CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-
8000



16/05/2020 Consulta Regularidade do Empregador

CA
CÁIXA ECO NÓM ?CA PEDE RAL

Certificado de Regularidade
do FGTS — CRF

Inscrição: 59.269.654/0001—68
Razão SocialãMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

Endereço: AV JURUA 105 GALPOES 09, 10 E 11 / ALPHAVILLE INDUSTRI/ BARUERI /
SP/ 06455—010

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:09/03/2020 a 06/07/2020

Certificação Número: 2020030904331282394800

Informação obtida em 16/05/2020 09:48:24

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

httpszllconsulta-crf. caixagov.br/consultacrf/pages/consuItaEmpregador.jsf



11ÍUb/ZUZU comprovante de InSCI'IÇªO e de SItuaçao Cªdªstrª

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e. se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua

atualização cadastral.

A Informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

ggªªêâgªrããgfêg COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ggâglãâgãmuªªMATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIALIMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA [
TITULO Do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE" '"" DEMAIS
CõDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

46.93—1-00 - Comérclo atacadista de mercadorias em geral. sem predamlnâucla de alimentos ou de Insumos
agropecuáriosmms
33.12—1-02 — Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida. (este a controle
45.45—1-01 - Comércio atacudlsla de Instrumentos e materials para uso médIco, clrúrglco, hospitalar e de Iuboratórlos
77.39—0-90 - Aluguel de outrªs màqulnas e eqquamemos comerciais e industrials não especlflcªdos anteriormente. sem
operador
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customlzávels85.99-8-04 _ .. . . em 4 . . . . ..... .... e ,,
46.19—2—00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
78.30—2-00 — Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
33.21—0—00 - ' ' de ' “ e 1 'r ..w ' ' '
95.11-8-00 - Reparação e ' de r ª e de ' * periféricos
77.33-1-00 - Aluguel de máqulnas ; eqquamentos para escrltóFIo's'
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da iníonnação

C DIGO E DESCRIÇ O DA NATUREZA JUR DICA206-2 - Sociedade Empresária Limitada [
LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTOAV JURUA I 105 GALPOES 09,10 E 11
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF06455-010 ALPHAVILLE | BARUERI I SP
ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
CIDA.PEREIRA©IMAGEM.MED.BR (11) 4133—0053

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFRIum

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRALATIVA 08/05/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

[ SIruAçAo ESPECIAL |..»...
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *
unim-

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2020 às 16:39:41 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, ªque aqui.

servicosxeceita.Iazenda.gov.br/Servicos/cnpireva/Cnpjreva_Comprcvante.asp 1/2



'I'I/Ub/ZUZU comprovante de Inscnçao e de snuaçao cadastral

Pasgo a passº para º CNPJ Cºnsultas CNP; Estgtísglgag Parceiros

servicos.receita.fazenda.gov.hr/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

O 201 B PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

gerviçgs CNPJ

aªª
Iº

2/2



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária

Prefeitura Municipal de BARIÉERÍ 33%

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VSGILÃNCIA SANITAReA

Nº CEVS: 350570801—469—000090—1—6 DATA DE VALIDADE; 07/10/2020

Nº PROCESSO: "90/2011
Nº PROTOCOLO: APF 577/2019 Data do Protocolo: 0110712019
SUBGRUPO: DtSTRIBmDORA/MPORTADORA

AGRUPAMENTO; gggggªª ATACADISTA DE DIVERSAS CLASSES DE
. 4693—1100 coméncw ATACADISTA DE MERCADORJAS em GERAL. sem PREDOMINÃNCIA

ATºV'ºAºE ECONÓM'CA'CNAE DE ALIMENTOS ou DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
OBJETO LICENCJADO: esmaewcmemo

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL; IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA àdiktltúii'ioit
emm ; CPF: 59.289,6541'0001-68
LOGRADOURO: Avenida AV. JURUA NÚMERO: 105
COMPLEMENTO: GALPÃO 9. 19 E 11
BAzRROr ALPHAVILLE
MUNICÍPIO, BARUERÍcep: 06455—010 UF: SP
PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: THOMAZ RODRIGUEZ DA SILVA JUNIORCPF: 05474826900 CONSELHO REGIONAL: umNº INSCR. CONSELHO PROF: UF:
RESPONSAVEL TECMCO: mmm mmozs DIASCPF: 3041 9854894 CONSELHO REGIONAL; car
Nº INSCR. CONSELHO PROF? 36832 UF; SP



LSCENÇA DE FUNCIONAMENTO - VtGILÃNClA SANiTÁRIA

Nº CEVS: 350570801—469—000090—1—6 DATA DE VALIDADE: 07/10/2020

[ cmsses os moramos & ATIVIDADES AUTORIZADAS ]cmsse os mesmo:MEDICAMENTO «Q
ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRM )Cà

msmnaum [?PRODUTOS PARA SAÚOE

ARMAZENAR em ÁREA movam

msmqaum

EXPORTAR

WPORTAR

mmspomm

O(A) Auwonzonnx sªnzwxnxn nA vxszzâncxn snnxtánxh na 5330231
CORCEDE A pnassnwn Ltczuça na runcxonaawnrº, senao QUE sao (3; RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (u) couuxcsa & LEGISLAÇÃO
SANITÁRIA VIGENTE E ccumnz—LA rnwzcnnnumuws, xNCLuszvn nu suas rºmanas àmunnxzaçàts, oasnnvnnoo as BOAS pnárzcns
asfaaznrxs às amxvznnnzs a ou sznvtços pnnsrnno, nzspoumxnno CIVIL & caxxxuazxmuwz PELO não cournznanwo na mars
EXZGÉNCXAS, Elmº, INCLUSIVE, SUJEITO (3) AO CMM DESTE DOCWTO.
ASSUME” AINDA INTEIRA RESPONSÁBILIDADE PELA mmm; DAS INFOMÇÓES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS

BARUERÍ G7£10Z2019ii.):ffal. DATA DE DEFERIMENTO
CÉÉNYÉST

âG/SOÍSQ
&&Éâ DE âíâNfíà



Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação

Prefeitura do Municipio de Barueri Governo do Estado de São Paulo
É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Qualquer alteração de dados e condições que determinam a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica na perda
de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar
sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições
supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de
responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período
de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6—.Este documento reflete a situação do licenciamento integrado na data de sua emissão e para confirmar sua validade consulte o
.- https://www.jucesp.sp.gov.br/VRE/Home.aspx.

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO DATA DA souchAçÃo DATA DE EMISSÃO DATA DE VALIDADE

SPM2030363781 22/04/2020 01/07/2019 07/10/2020
DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL CNPJ
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 59.269.654/0001-68
NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

"AVENIDA JURUA, 105 11

ALPHAVILLE, Barueri - SP CEP: 06455010

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 1984.46

ÁREA DO IMÓVEL 5497.93
ATIVIDADES ECONOMICAS LICENCIADAS

4693100 » Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

7830200 — Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
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ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL DATA DE EMISSÃO: 22/04/2020

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 393%
23211.31.48.0679.01.009.1 EF

RESTRIÇOES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei
Complementar nº 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1209/2000.

)v Atividade permitida no local indicado, desde que O representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL -
Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa — VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-Iine", nos termos da Lei Complementar nº
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 29, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http:/lportal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastrO-contribuintes—inscricaO-municipal.

* Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou dO encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º dO
Decreto nº 8757/2018, diretamente nO portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.Sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastrO—contribuintes—inscricaO—municipal.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO NÚMERO DE LICENÇA VALIDADE
07/02/2020 AVCB 0000451994 29/01/2023

, *LFORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇOES:

» Declaro que O meu estabelecimento encontra—se nO interior de uma edificação Licenciada pelo
Corpo de Bombeiros, conforme O tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida nO estabelecimento é compatível com a ocupação
aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um tOdO.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha
responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento
de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da
cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o
crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena
de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuizo das providências administrativas e cíveis
cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO NÚMERO DE LICENÇA DATA EMISSÃO VALIDADE

ISENTO INEXISTENTE 22/04/2020 INEXISTENTE
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇOES:

PÁGINA izi DE [51



Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

» Atividades exercidas no local: 3312-1/02 - Manutenção e reparação de apareIhos e
instrumentos de medida, teste e controle

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos “ªpo
Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da
CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção
em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m3 (cem
metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE
3312-1/02
4619-2/00
4693-1/00
6202-3/00
6209-1/00
7733-1/00
7739-0/99
7830-2/00
8599—6/04
9511—8/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇõES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no
sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa
Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Barueri

VIGILANCIA SANITARIA

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE
9511-8/00

,EORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇõES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância
sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE
7830-2/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇõES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância
sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE
4619-2/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇõES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância
sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE
8599-6/04
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Prefeitura de Barueri

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇOES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância 'I
sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE
6202—3/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇõES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância
sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE
7739-0/99

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇOES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância
sanitária.

,ATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE
3312-1/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇõES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância
sanitária.

DATA EMISSÃO NÚMERO DE LICENÇA, VAUDADE CNAE
01/07/2019 350570801-469—000090—1—6 07/10/2D20 4693-1/00
DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

6209—1/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇõES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância
. _. sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE
7733-1/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇõES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância
sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO NÚMERO DE LICENÇA VALIDADE
SPM2030363781

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇOES:

» Declaro estar ciente de que o representante legal da empresa deverá proceder, junto ao
Departamento Técnico de Tributos Mobiliários da Secretaria de Finanças, a atualização de seu
cadastro mobiliário, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de
qualquer alteração de seus dados cadastrais ou o encerramento de atividades, nos termos do
artigo 47 da Lei Complementar n.º 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º
152/2004;

» Declaro estar ciente de que a atividade ou o grupo de atividades a serem exercidas no local
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Prefeitura de Barueri

indicado estão enquadrados, em principio, como de ”baixo risco" e que deverei apresentar à
Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line"

(http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/lnscricaoOnLine/App/home.aspx), "UM" dos 499!seguintes documentos digitalizados (arquivo PDF), nos termos do artigo 3º do Decreto nº

8.757/2018: a) o Auto de Conclusão (Habite-se) ou documento equivalente de que trata o 20artigo 39 da Lei nº 1209/2000; b) o Laudo Técnico de Segurança e a respectiva ART ou RRT ——
Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica de que tratam os artigos lª e 29, c/c o art.
79, da Lei nº 1209/2000; c) o Termo de Ciência e Responsabilidade de que trata o artigo 10,
539, do Decreto nº 8.630/2017. Não atendida essa obrigação, no prazo de 15 (Quinze) dias, a
Prefeitura poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidade com eventual
imposição de multa, interdição do imóvel e/ou cassação do licenciamento municipal.

Declaro estar ciente de que o representante legal da empresa, após a solicitação de
licenciamento no SlL - Sistema integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a
geração do respectivo Protocolo Jucesp (lnternet), deverá solicitar a imediata regularização da
situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais por meio da rede
mundial de computadores, nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº
8.757/20, artigo 29, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponivel em:

http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricaamunicipal.
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16/05/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 3,05

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA
CNPJ

59.269.654/0001-68
Endereço Completo

Avenida Juruá Nº 105, Galpão 09, 10 e 11 — Alphaville CEP: 06.455-010 - BARUERI/SP
Telefone

(11) 4133-0053
Responsável Técnico
ROBERTA FERNANDES DIAS

Responsável Legal
THOMAZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

800.688-4
Data do Cadastro

21/05/2001

Situação

Nº do Processo

25351 .012487/0197
Cadastro

8 — Produtos para Saúde (Correlatos)
Atividades I Classes

Armazenar
- Correlato

Distribuir

- Correlata

Expedir
. Correlato

Exportar
. Correlato

Importar
. Correlato

Reembalar
' Correlato

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/253510124870197/?cnpj=59269854000168 1/2



Consultas — Agência Nacional de Vigilância Sanitária16/05/2020Transportar Mªk- Correlato ºf
Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Linhas de Certificação Data de Vencimento doSolicitante Vigentes Publicação Certificado
Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Linhas de Certificação Data de Vencimento doSolicitante Vigentes Publicação Certificado
Nenhum registro encontrado

- Voltar

httpszllconsultasanvlsa.gov.br/#Iempresas/empresas/ql253510124870197/?cnpj=59269654000168





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6

DA SOCIEDADE CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA EPP

CNPJ nº megane/000140 '
ªªi

Pelo presente instrumento particular,

LEONIDAS DIAS MDSQUEIRA, nacionalidade brasileira, filho de Reginaldo Mosqueira e

Arlete Dias Mosqueira, nascido em 08/05/1960, casado em comunhão universal de

bens, comerciante, CPF nº 698.195057-04, Carteira de Identidade nº 530733, expedidor

SPTC / ES, residente e domiciliado na rua Diógenes Malacarne, 121, apto 303, Edifício

Alda Hitchings, Praia da Costa, Vila Velha — ES, Brasil, CEP 29101210;

YURI VIANA DIAS, nacionalidade brasileira, filho de Leônidas Dias Mosqueira e lara

Nascimento Viana Dias, nascido em 16/01/1989, solteiro, comerciante, CPF ' nº

129.400,177—94, Carteira de Identidade nº 1.844.038, expedidor SSP / ES, residente e

domiciliado na rua Diógenes Malacarne, 121, apto 303, Edifício Alda Hitchings, Praia da

Costa, Vila Velha — ES, Brasil, CEP 29101210.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA EPP,

registrada legalmente por contrato social devidamente arquivada na JUCEES, sob NIRE
nº 32200923818, com sede na Rua Nelson Sampaio, nº 225, Bairro Glória, Município de

Vila Velha -— ES, CEP 29.122—340 devidamente inscrita sob CNPJ nº 03.696.880/0001—70,

resolvem ajustar o presente contrato mediante as seguintes condições estabelecidas

nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

A sociedade adiciona as seguintes atividades econômicas:

3319—8/00 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados

anteriormente.

7739-0/02 —— Aluguel de equipamentos cientificos, médicos e hospitalares sem operador.

/
- 1 -

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 21/09/2017
Certifico o Registro em 21/09/2017
Arquivamento 20175046603 de 21/09/2017 Protocolo 175046603 de 20/09/2017

_ _ Nome da empresa CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP NIRE 32200923818
EQCEQS Este documento pode ser verificado em httpri./regin.iucees.es,gov.br/tax.juntaes/teiavalidadocsaspxChancela 71148709388166

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2017
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6

DA SOCIEDADE CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA EPP

CNPJ nº 03.696.880/0001—70

“%
«e

Sendo assim, a Cláusula Primeira passa a vigorar com a seguinte redação:

Clausula Primeira '
A sociedade terá como objeto social:

“ 4645—1/01 —— Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,

cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

3319-8/00 —— Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados

anteriormente.

- 4637—1/99 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não

eSpecificados anteriormente;

' 4645—1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;

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

domiciliar;

4664—8/00 —- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso

médico-odonto—hospitalar, partes e peças;

- 4773-3/00 —- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

, 4789-0/05 —— Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

7739—0102 —— Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hOSpitalares, sem

operador.

!

, 2 _

% Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 21/09/2017
» Certifico o Registro em 21/09/2017
V Arquivamento 20175046603 de 21/09/2017 Protocolo 1750465603 de 20/09/2017Nome da empresa CÍRURGICA MOSQUElRA LTDA - EPP NlRE 32200923818
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 319%

DA SOCIEDADE CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA EPP “?

CNPJ nº 03.696.880/0001—70

Cláusula Segunda

0 capital social é R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil)
cotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente integralizado

em moeda corrente do Pais, distribuído entre os sócios:

meios QUOTAS CANIN. SOCIAL memmoo
unam DMS magnum 24.000 R$ 240.000,00

mmm 6.000 R$ 60.000,00

Clausula Terceira

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social, nos termos previstos no artigo 1.052

da Lei nº 10.406, de 10/02/2002.

Cláusula Quarta

A administração da sociedade, bem como o uso da firma, caberá ao sócio o Srª
LEONlDAS DlAS MOSQUEIRA, que representará a sociedade em conjunto ou
isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, por tempo
indeterminado, ficando, todavia, expressamente proibidos de usarem o nome da firma

para fins estranhos ao objeto social, bem como, de propor avais, fianças ou outras
garantias de favor.

Parágrafo Único — Caso a sociedade tenha a necessidade de indicar ou destituir
administradores não sócios, cujo ato será feito por reunião, haverá, obrigatoriamente a

aprovação de 2/3 dos detentores do capital social.

Cláusula Quinta

A duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta

Anualmente, no dia 31 de Dezembro, será encerrado o exercício social e levantado 0

Balanço Geral da sociedade para apuração dos Lucros ou Prejuízos.

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 21/09/2017
Certifico o Registro em 21109/2017
Arquivamento 20175046603 de 21f09;'2017 Protocolo 175046603 de 20/09/2017
Nome da empresa ClRURGlCA MOSQUElFiA LTDA — EPP NIRE 32200923818
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 ajo
DA SOCIEDADE CIRÚRGICA MOSQUEIRA LTDA EPP ?

CNPJ nº 03.696.880/0001-70

Parágrafo Primeiro - Quanto os Lucros, estes deverão ser distribuídos aos sócios na
proporção de suas cotas ou serão mantidos em conta de Reserva de Lucros até que os
sócios deliberem sobre a sua destinação.

Parágrafo Segundo -— Quanto aos Prejuízos, estes serão absorvidos pelos Lucros
Acumulados, se houverem e/ou peios sócios na proporção de suas cotas.

Cláusula Sétima

O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar a mesma, por carta
registrada, com antecedência mínima de 60 (sessenta) sias, deixando bem claro o seu
desejo de não mais continuar na sociedade.

Cláusula Oitava

O falecimento ou a interdição de um dos sócios não implicará na dissolução da
sociedade. As cotas de capital do ”de cujus" ou do sócio interditado passarão para seus

herdeiros legais, sub—regados em todos os seus direitos e obrigações, onde poderá
nomear um que os represente na sociedade, desde que atenda a legislação vigente no
Pais.

Parágrafo Único —— Caso não haja entre os herdeiros, e a critério dos mesmos, será
imediatamente levantado 0 Balanço Geral da sociedade para apuração dos haveres do

sócio falecido, os quais serão pagos aos herdeiros em 12 (doze) prestações mensais e

iguais, vencendo—se a primeira em 60 (sessenta) dias após a data do falecimento e as
demais de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias.

Cláusula Nona

As cotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas terceiros sem

o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição de postas à venda, com
forma de pagamento idêntica a prevista no Parágrafo Único da Cláusula Anterior.

Cláusuia Décima

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró—
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 21/09/2017
Certifico o Registro em 21!09/2017
Arquivamento 20175046603 de 2110912017 Protocolo 175046603 de 20/09/2017
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 (%
DA SOCIEDADE CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA EPP

CNPJ nº usassem/000140

Cláusula Décima Primeira

Fica eleito o foro de Vila Velha - ES para o exercício e o cumprimento dos direitos e

obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula Décima Segunda

Os Administradores declaram sob as penas da Lei que, não está impedido de exercer a

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou

por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé

pública ou a propriedade, não estando portanto, impedidos de exercerem atividades
mercantis ou de prestação de serviços, bem como a administração da sociedade.

Cláusula Décima Terceira

Os sócios se reunirão em Assembléia Geral Ordinária na própria sede da empresa, ao

menos uma vez por ano, entre os quatro primeiros meses subsequentes ao término do

exercício social, com objetivo de:

l -— Deliberarem sobre as contas do Ativo e do Passivo, 0 Balanço Patrimonial e os
Demonstrativos de Resultado da Empresa;

II -7 Designar ou destituir administradores, quando for o caso;

ill —— Tratar de qualquer outro assunto constantes da ordem do dia que dependa de

aprovação de Assembléia.

Cláusula Décima Quarta

Os casos omissos no presente Contrato serão resolvidos de acordo com a Lei 10.406, de

10 de Janeiro de 2002, como regência supletiva pela Lei nº 6.404/76 no que for aplicável

e demais disposições legais pertinentes.

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 21/09/2017
Certifico o Registro em 21/09/2017
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6

DA SOCIEDADE CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA EPP Mºª

CNPJ nº 03.696.880/0001—70 Cf)

E por estarem assim justos & contratados, assinam a presente Alteração e Consolidação
Contratual em Via Única.

Vila Velha -— ES, 14 de setembro de 201 7.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO &:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Certificado de Inspeção Sanit
(Alvará Sanitário)

VALIDADE: 12/07/2021

Cumprindo o que dispõe a LEI MUNICIPAL 2.866l94 Lei Complementar nº 010 de 2006 e suas alterações,
outorgamos o presente Certificado de Inspeção Sanitária para o estabelecimento abaixo discriminado:

m. =. N

Razão social: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP
Endereco: RUA NELSON SAMPAIO. 225Bairro: GLORIA CEP: 29122-340

"CPF/CNPJ: 03.696.880l0001 -70 Processo: 1941012018
Cadastro Mobiliário: 25896-0 Início das Atividades: 14/03/2000
Número do Alvará: 2093/2017 Área da Unidade/Mº): 889,7
Tipo de Validade: Cadastro Imobiliário: 22971-0
Respons. Técnico: ELISABETH LIEPMANN PEREIRA Data de Concessão: 12/07/2018

Atividades:

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

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

»Informações Complementares:
INSPEÇÃO REALIZADA PELA FISCAL VIVIANE DA FONSECA GALON.

Observações:
a. O pagamento da taxa de fiscalização e anual, conforme a Lei 3.375/97 (Código Tributário Municipal), cujos
vencimentos atenderão as datas previstas no calendário fIscal vigente.
b. O prazo para requerimento de qualquer alteração, baixa ou paralisação deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias
contados da data do evento.
o. Requerer a renovação do Alvará em até 60 dias antes do vencimento deste.
d. A aceitação deste Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.
e. ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER, OBRIGATORIAMENTE, AFIXADO EM LOCAL DE FACIL IDENTIFICAÇÃO E
VERIFICAÇÃO PELO PÚBLICO.

A aceitação deste Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço:
http:/ltpnet.vilavelha.es.gov.br/alvaraonline.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: c7ff2001e

Emitido em: Vila Velha, 12 de julho de 2018.

1de1





é»à
_ «a?



21/05/2020 Consulta Regularidade do Empregador
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CAM-t WA
C #XIXA ECONÓMÉCQ FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS — CRF

Inscrição: 03.696.880/0001—70
Razão SocialílRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME
Endereço: R NELSON SAMPAIO 225 / GLORIA / VILA VELHA/ ES/ 29122-340

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:2 1/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032104404344703335

Informação obtida em 21/05/2020 09:21:38

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://consulta-crf.caixa.gov.brlconsultacrf/pages/consuitaEmpregador.jsf
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ESTADO DO ESPÍRJTO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20200000146599

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 03.696.880/0001—70

Certificamos que, até a presente data, não existe debito contra o portador do Cadastro de Pessoa
Juridica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual 0 direito de cobrar
quaisquer 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 21/05/2020, válida até 19/08/2020.

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

Vitória, 21/05/2020.

Autenticação eletrônica: 0004.D030.F490.8387
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRÚRGICA MOSQUEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: O3.696.880/0001—7O
Certidão nº: 11586788/2020
Expedição: 21/05/2020, às 09:22:46
Validade: 16/11/2020 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que CIRÚRGICA MOSQUEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.696.880/0001—70, 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.



21 /05/2020 Emissão de Certidão Negativa

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 INSTANCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃ DI A XT AL (FALÉNÇIA E

ÇQNÇQBDATA),da Certidão - ' —f“ Dados

Razão Social: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA EPP
CNPJ: 03.696.880/0001—70
Data de Expedição: 21/05/2020 09:23:22 Validade: 30 DIAS
Nº da Certidão: * 2018300410 *
-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO - Bairro: — NÃO INFORMADO -
Logradouro: - NÃO INFORMADO - Número: - NÃO INFORMADO -
Complemento: - NÃO INFORMADO - CEP: - NÃO INFORMADO -
-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO - Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -
Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA 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 o solicitante .

"” Observações '

a
b.

c.

. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário;
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;

. 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;

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

. 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);

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

. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão especínca;

. 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:I/sistemas.tjes.jus.br/certidaonegaliva/sistemas/cedidao/

1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 056/2020

Processo Nº“ 1848/2020 de 06/05/2020.
Dispensada De Licitação, conforme Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e
aiterações e Artigo 4 da Lei 13.979/ 2020.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE si
CELEBRAM o MUNICÍPIO DE TETRACO E A
EMPRESA REDALMUS COMERCIAL LTDA EPP.

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 solo O nº
27.165,208/0001—17, neste ato representado pelo Prefeito Exmo. Sr. ÉIÍÉ'UARIÍÍÍTO
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, CIIPJ nº
14.635,944/0001-40, com sede na Rua Domício da Silva Martins, 33, Centro —

':IIbiraçu/ES, neste ato representado pela Senhora Secretária Mui-ªiicipg; cie Saúde
RÚSICLEA PELISSARI OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no (ir ao O nº
031.664.557-52, residente na residente na Rua Maria da Penha Moraes L')t=:i;iizt.;C;, nº iii. —
São Cristovão — Ibiraçu/ES, CEP 29.670—000, doravante denominado CONTRATE-ANTE, e
de outro lado a empresa REDALMUS COMERCIAL LTDA EPP, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob nº. 27.347.244/0001—OO, com sede na Av. Paulino Muller,
Lido, Iiha de Santa Maria, Vitória — ES CEP 29051—030, representada neste ato pelo Sr.
JACKSON MEDEIROS CRUZ SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob nº. 098.899,02?—
02, doravante denominada CONTRATADA, com fundamentação Iegai no Artigo 314,
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

1.3 — O Objeto do presente é a Contratação EMERGENCIAL de empresapgiiçs 7,7I_C,_ÉÉ_I__€Í)_, Ie
[TRIIÁQIIQI,.IDÉQ_IC_C2__IIQSPIEQIQ!l_€_,,€àQLJ.IP.õ_0ÍI€3UIQLIQ, proteção,.mtensii./p-.-:-Ii,-'El. iva ªndª- a

demanda do Município durante O período de pandemia do COVID—w, .s. i;.içzdido da
Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS, conforme processo protocolado sob n.º
1848/2020 de 06/05/2020, obedecendo rigorosamente às instruções e anexos.

AvcnitIzi (“onde I)"I€ii_ ISI—. ("uniu—. II'YIIiIÇII - Inspirito Sumo | ªªªCIEP _“)(ÚU-IIIII) IcI (_27) 3357-0510 mm iIiii'iiCLi.cs.gm hi"



"É/pucº

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

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

!,_-

I Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS

Dotação 110001.1030100252.076 Mªnºêenºªº dº Prºntº AmªmentªMuniCIpaI “
Elemento de 3390300000 Material de Consumo
Despesa 4490520000 Equipamento e Material Permanente
.Hºme de 1213000000 Recursos do sus

“Recurso

LÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PAGAMENTO

3.1 — O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento dos produtos descritos na
Cláusula Primeira O valor de R$ 15.304,10 (quinze mil e trezentos e quatro reais e
dez centavos). 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
Municipalde Saúde (CNPJ nº 14.635.944/0001—40).

3.3 — Para efetivação do pagamento e' obrigatório a apresentação das Certidões
Negativas de Débito de INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias

.erunidu (“untle D"Iiu_ 480. (“mim. Ibiraiçii - Inspiriio Saulo 2
('I-alª 29670-000 'I el (27) 3257—050I » mxw ibiriicucsgov hl' '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

autenticadas em cartório), que deverão ser anexadas à(s) nota(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, segums,
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 CONDIÇÓES 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 Unidade de 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
conseqúente aceitação.

4.2.4 — A Ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade requisitante,
indicação expressa dos numeros do contrato, do Pregão Presencial, do processo
identificação da Contratada, as especificações do objeto, quantidade, data, horárioendereço de entrega. »

Í'Xvunidzl (funde I.)“Iíu, 486. (ft—litro. Ibiraiçu - lisplrilo Santo
('IíI” 29670—000 Tel (27) HSV—(WII « mx “ ibiraicutsgm.l'ir



[Him-Gº

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

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—simile 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 CONDIçõES DE EXECUÇÃO E GARANTIA

5.1 — A Contratada obriga—se a providenciar o fornecimento dos produtos, sempre em
regime de atendimento a 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 RECEBKMENTRJ

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 n0 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 30 CONTRATO

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

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

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

díª/=>
Avenida] ("onde I)"Iíu, iris—, (.";nirn, Ibiraçu - Ifspiríio Samio

(“l-II) 29670-000 Tel (27l .?.“S'i-iiii'll mmibirucu cxgovbr
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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 subsequentemente, 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 corripetente
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 8666/1993;

9.8. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais,
seguros e quaisquer outras não mencionadas, bem como pagamento de todo e oualqut—zr
tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando o Contizrziante 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. W
CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE ©

Avcnitlu (“onde l)"'l—.u. Amu ('t-litro. ll>irnçu - lzspirilo Sumo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

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 a 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 a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no fornecimento, para que sejam tomadas as medidas ='.:v..»rretixfas
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 no
artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, a saber:

&
AVL—indu (funde l)"l'íu_ 480. (E'iill't), Ibiraçu - luspiriio Santo

Clil) 29070-000 Tel (27) 3257—050l — ““ u.iliii'zicutsgov.bi“
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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 justificaria 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 referraite
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 minimo, 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 interpelaçífio,
notificação ou protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão
que tiver dado causa a 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

vó?
Avenida ('oiitlc D'ºlí-Zu, AIM), Comm. lliiruçu « lispiriio Santo

('I-Il) 29670—000 lei (27) 3357-(l5lll » v.im.ihirucuespovbr
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14.1 O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficiai do Estado dando—
se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei n0 8.666/93, correndr; 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
iguai teor e forma, na presença de testemunhas.

íbiraçu — ES, 20 de maio de 2020.

EDUARDO MAEÉÍZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

ROSICLEA PEL SARI OLIVEIRA /"
FUNDO i-v'i'LJNIÇIPAL DE SAUDE

CC.?! N A I A NTE

% «; C..
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CONTRATO EMERGENCIAL Nº 057/2020

Processo Nº' 1848/2020 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 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS 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 Depizzoi, nº 65 --
São Cristovão — Ibiraçu/ES, CEP 29.670-000, doravante denominado CONTRATANTE, e
de outro lado a empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 01.417.694/0001-20, com
sede à Avenida Tancredo Neves, 2103, Zacarias, Caratinga, MG, CEP 35.300—102,
representada neste ato pelo Sr. FAGNER GENELHÚ FERREIRA PENNA, brasileiro,
solteiro, empresário, inscrito no CPF sob nº. 013.040.786-04, portador da CI nº.
11.614.894 SSP/MG, 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 empresa nara anuisuçào GP;
materia! médico hospitalar e equipamento de proteção intensivo — EPI, para atender a
demanda do Municipio durante o período de pandemia do COVID—19, a pedido da
Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS, conforme processo protocolado sob n.º
1848/2020 de 06/05/2020, obedecendo rigorosamente às instruções e anexos.

Avenida Conde I,)"Iiu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo [
CEP 29670-000 Tc! (27) 3257-0501 -- www.ibiracuesgovbr &



1.2 - Se a qualidade dos produtos e
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solicitadas, estes serão devolvidos, aplicando-se as penalidades cabíveis.

1.3 - A Contratada será responsável pelo fornecimento dos prod
instrumento contratual, pelo preço

1.4 - A Contratada deverá obser
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 d
correrá a conta do Orçamento vigente, recursos próprios, a saber:

ntregues não corresponder às especificações

utos, objeto deste
global proposto e aceito pelo Contratante.

var rigorosamente as instruções da Secretaria

e Licitação

Nomenclatura Código Descrição
Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS 4
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS I.

Dotação 110001.1030100252.076 Manutenção do Pronto Atendimento ”IMunicipal

Elemento de 3390300000 Material de Consumo
Despesa 4490520000 Equipamento e Material Permanente

Fºnte de I 1213000000 Recursos dO susRecurso

l

i

I

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR E PAGAMENTO

3.1 - O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento d
Cláusula Primeira 0 valor de R$ 540,00 (
será de acordo com as entregas efetuadas,
faturas (Notas Fiscais) que, devidamente comp
Objeto deste Contrato, deverão ser pagas em a

3.2 — Para fins de pagamento a Contratada deverá emitir Nota fiscal em

quinhentos e quaren

Municipal de Saúde (CNPJ nº 14.635.944/0001-40).

3.3 - Para efetivação do pagamento é
Negativas de Débito de INSS e FGTS,

Avenida (.Íontle D"Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo
CEP 29670-000 Tel (27) 3257—050l — ww mil)iraicu.es.gov.br &

os produtos descritos na
ta reais). O pagamento

devendo a Contratada emitir as respectivas
rovadas e atestadas pelo Órgão Gestor do
té 30 (trinta) dias após a sua emissão.

nome do Fundo

obrigatório a apresentação das Certidões
devidamente atualizados, (originais ou cópias

7
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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 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 — 0 Material deverá ser entregue na Unidade de 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
conseqúente aceitação.

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

Avenida Conde I)"Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espirito Santo
CIEP 29670-000 Tel (27) 3257—050I rww.ibirucuxsgovbr ©
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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 — O 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.

Avenida Condo I.)"IEU, 486, Centro, IszIÇLI - Espirito Santo (É) 4
CEP 29670—000 TC] (27) 3257—050I — 'ibirucucsgoVbr
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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 subsequentemente, 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 a 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 OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

Avenida Conde png“, 486, Centro, Ibiraçu - Espíriio Santo Lm 5
CEP 29670—000 Tel (37) 3257-050 www.ibiracu.cs.gov.br
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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 como prazo de entrega;
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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 a 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:

Avenida Conde l.)"Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito San (4,
CEP 29670-000 Tel (27) 32510501 — www.ibirucucsgov. '
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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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

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:

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, lndependerá de qualquer interpelação,
notificação ou protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão
que tiver dado causa a notificação extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIçõES 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 có)
Avenida Conde D“Eu, 486, Centro, Ibiraçu — Espirito Santo 7
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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, 20 de maio de 2020.

EDUARDO muié? ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

v 'IYU 'ROSICLEA Pêí SSARI OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATANTE

ORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NTRATADA

DISTRIMIX DISTR

TESTEMUN

Avenida (funde Dºlªn, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo ?ª.
CEP 29670-000 Tel (37) 3257-0501 — www.ibii'acu.es.guv.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aª.?
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO %

ANEXO - CONTRATO Nº 000057/2020 - SEQUÉNCIA Nº000000802

Origem Dispensa Nº 000012/2020 ªmªssº ºº1ª4ª/ªºªº
Contrato Contrato Nº 000057/2020

Empresa IDISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ CNPJ: 01.417,694/0001-20
AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 2103 . ZACARIAS - CARATINGA - ES - CEP:

Endereçº 35300102

Secretaria 00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local 00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item Lote Especificação Marca UN Quant Unitário Valor Total
A DE ARTAV L-001 008 TOUC SC E UN 200000 02700 54000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 540,00

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: 540,00

«; &
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 058/2020

Processo Nº" 1848/2020 de 06/05/2020.
Dispensada 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 INNOVA SURGICAL 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 Exmo. Sr. EDUARDO
MAROZZI ZANO'ITI, 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 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 21.605.893/0001—79, com
sede à AVENIDA SAO LUIZ, 994 - LOT MOINHO DOS VENTOS - GOIANIA - GO -
CEP: 74371440, representada neste ato pelo Sr. JUCELIO LELES DE ASSUNÇAO,
brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob nº. 360.984.501-53, 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 empresa para aquisicão de-
material médico hospitalar e equipamento de proteção intensivo — EPI. para atender
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
1848/2020 de 06/05/2020, obedecendo rigorosamente às instruções e anexos.

Avenida Conde DªªEu. 486. Centro. Ibiraçu - Espírito Santo 6; 1
CEP 29670-000 Tel (27) 3257—0501 — www.ibimcucsgovbr
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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

Dotação 110001.1030100252.076 Mªnºªenºªº dº Prºntº Atend'mentºMunICIpal

Elemento de 3390300000 Material de Consumo
Despesa 4490520000 Equipamento e Material Permanente
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$ 11.636,00 (onze mil e seiscentos e trinta e seis
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). "N&

Avenida Conde D'ºEu. 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 lBlRAÇU

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.

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.

4.2.2 - 0 Material deverá ser entregue na Unidade de 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 Pregão Presencial, do proces “'“

Côr/"
Avenida Conde D"Eu. 486. Centro. Ibimçu — Espírito Santo

CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — mvwibiracuesgovbr
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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 conoIções 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 D“Eu. 486. Centro. Ibiraçu — Espírito Santo
CEP 29670—000 Tel (27) 3257-0501 - Wwwjbiracuesgovbr
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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 subsequentemente, 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 plenacondição de uso; ª
Avenida Conde Dª'Eu. 486. Centro. Ibiraçu - Espirito Santo

C EP 29670—000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.gov.br
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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 Trabaiho.

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 corretivasnecessárias; E

Avenida Conde D”'Eu_ 486. Centro. Ibiraçu — Espírito Santo
CEP 29670—000 Tel (27) 3257-050! — WWWibiracu.cs.gov.br
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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 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:

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 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, um

Avenida Conde D'ªEu. 486. Centro. Ibiraçu - Espirito Santo &
CEP 29670—000 Tel (27) 3257-050l —- www.ibiracu,es.gov.b1'
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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.

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, 20 de maio de 2020.

EDUARDO Míª?! ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

Avenida Conde D"Eu. 486. Centro. Ibiraçu - Espírito Santo
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibíracuesgovbr
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ROSICLEA PÉPÉARI OLIVEÉRAFUNDO MUNICIPAL DE SAÚ
C TRATANTE Zââl,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO _ HQ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ªl:,»

ANEXO - CONTRATO Nº 000058l2020 — SEQUÉNCIA Nº000000803

Origem IDispensa Nº 00001 2/2020 Processo 001 848/2020
Contrato 'Centrato Nº ooooss/zozo

Empresa IINNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ ICNPJ: 21.605.893/OOO1-79

E d AVENIDA SAO LUIZ, 994 - LOT MOINHO DOS VENTOS — GOIANIA - GO — CEP: 74371440n ereço

Secretaría 00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Loca! 00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item Lote Especmcação Marca UN Quant Unitário Valor TotalSMA
001 006 sonda nasoenterica sistema aberto cl frasco coletor UN 200'00 43'0000 8'600'00

' 002 007 COLETOR . UN 200,00 9,7800 1.966,00
coletor gastnco aberto
TERMOMETRO DIGITAL.

003 ººº termometro digital (a distância Infravermelho) UN' 3'00 360'0000 1'080'00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 11.836,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 11.636,00

INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: 11.636,00
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CONTRATO EMERGENCIAL Nº 059/2020

Processo Nº“ 1848/2020 de 06/05/2020.
Dispensada 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 ASTHAMED COMERCIO DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI.

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 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº.
07.955.424/0001-59, com sede à RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA, S/Nº
— ILDA - APARECIDA DE GOIANIA — GO - CEP: 74935640, representada neste ato
pelo Sr. ALEXANDRE FERREIRA DE FREITAS, brasileiro, empresário, inscrito no CPF
sob nº. 517.834.951-20, 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 aContratacão EMERGENCIAL de empresa para aquisicão de
material médico hospitalar e equipamento de protecão intensivo —- EPI, para atender a
demanda do Município durante o período de pandemia do COVID-19, a pedido da

Avenida Comin: I)>»|.3u, 486, Centro. Ibiraçu - Espirito Santo & ]CEP 29670-000 Tel (27) 3257—0501 — mvw.ibiracu.cs.gov.br
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Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS, conforme processo protocolado sob n.º
1848/2020 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:

Nºmenclªturª ' cºmo Deªcriça
Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS

Dotação 110001.1030100252.076 Mªniªªªnçªº dº Prºntº Atend'mentºMunic3pal

Elemento de 3390300000 Material de Consumo
Despesa 4490520000 Equipamento e Material Permanente
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$ 1.106,00 (Hum mil e cento e seis 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 Cm'idc I,)"Ijn, 486,
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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) nota(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
conseqiiente aceitação.

4.2.4 — A Ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade requisitante,
indicação expressa dos números do contrato, do Pregão Presencial, do processo,

Avenida ("onde D'Tiu, 486, Centro, lbiraçu — Espirito Santo « . . 3
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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 CONDICOES 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 iotado 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.

(É?
Avenida ("onde l)"'[-F.u_ 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 datada 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 subseqijentemente, 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;

çãº

&
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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 OBRIGAÇÓES 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 corn a Contratada todos os compromissos nnanceiros 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;

Avenida (“onde l')”'l'€.u_ 486. Centro, lbiraçu — Espirito Santo 6
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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:

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:

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
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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 a notificação extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIçõEs 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.

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, 20 de maio de 2020.

EDUARDO má?!) ZANOTTIPREFEITO MUNICIPAL 'CONTRATANTE “x
Avenida Conde [)“].iu, 486, Centro, lbiruçu — Espirito Santo 8
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ROSICLEA PÉARI OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATANTE

ASTHAMED COMERCIO DE PROD TOS UIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

TESTEMUNHAS:

L/Á/Á gg gig/W;- (j'/(%% 92/7695 gw vz

Avcmda (funde [')"Iiu, 486. Ccmro, Ibiraçu - Espírito Santo 9
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO - CONTRATO Nº 000059/2020 - SEQUÉNCIA Nº000000808

0915?

?

IDispensa Nº 000012/2020Origem Processo 001848/2020
Contrato Contrato Nº 000059/2020

Empresa ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ ICNPJ: 07.955.424/0001-59
E d IRUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA, S/Nº - ILDA - APARECIDA DE GOIANIA - GO - CEP: 74935640n ereço

Secretaria 00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local 00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item Lote Especifícação Marca UN Quant Unitário Valor Total
001 001 FILTRO BAL I ERIOSTATICO UN 20,00 19,3000 386,00
002 004 SOLUÇAO HIPQCLORITO . UN 200,00 35000 720,00soluçao hipoclorito 1% hospltalar

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 1.106,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 1.106,00

ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI: 1.106,00
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CONTRATO EMERGENCIAL Nº 060/2020

Processo Nº" 1848/2020 de 06/05/2020.
Dispensada 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 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS
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 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 59.269.654/0001-68, com sede à AVENIDA
JURUA, 105 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP - CEP: 06455010, representada neste
ato pelo Sr. THOMAZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, brasileiro, empresário, inscrito
no CPF sob nº. 054.748,268-00, 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 empresa para aquisição de
material médico hospitalar e equipamento de proteção intensivo — EPI, 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
1848/2020 de 06/05/2020, obedecendo rigorosamente às instruções e anexos.

Avenida Conde D'ªEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo & ]
CEP 29670-000 Tel (27) 3257—0501 —- wwwibíracuesgov.br
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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:

Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde —— SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde —- SEMUS
Dotação 110001.1030100252.076 MªnºFençªº dº Prºntº Atend'mentº

MunICIpaI
Elemento de 3390300000 Material de Consumo
Despesa 4490520000 Equipamento e Material Permanente
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$ 385,00 (trezentos 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.

3.3 — Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões
Negativas de Débito de INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias

Avenida Conde Dª'l'íu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 2
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autenticadas em cartório), que deverão ser anexadas à(s) nota(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 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 decontrato. '
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
conseqijente aceitação.

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

Avenida Conde D'ªEu, 486, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo 3
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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.
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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.

Avenida Conde [)”Eu-ª 486, Centro, 'ibiraçu - Espírito Santo & _, 3) 4
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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 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 Leis
do Trabalho.

Avenida Conde D”Eu, 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 a 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;

x. ,,- .*,

Avenida Conde I)”!Su, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo & 3% 6CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 —— Www.íbíracucsgovbr



»?
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

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:

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:

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 & 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 minimo, uma
Ordem de Fornecimento ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de
Fornecimento.
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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.

[Brincº
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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 DISPOSIÇõES 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.

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, 20 de maio de 2020.

EDUARDO MAÉ ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

Avenida Conde I),”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 8
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ROSICLEA Palª-gªz: OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE

wºn: ' *ª» Web
IMAGÉHSISTEMASCLL/ MEDICOS LTDÉT

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO - CONTRATO Nº 000060/2020 - SEQUENCIA Nº000000805

Origem Dispensa Nº 000012/2020 Processo 00184812020
Contrato Contrato Nº 000060/2020

Empresa IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ CNPJ: 59.269.654/0001-68

AVENIDA JURUA, 105 — ALPHAVILLE - BARUERI - SP - CEP: 06455010Endereço

Secretaria 00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local 00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item Lote Especificação Marca UN Quant Unitário Valor Total
001 012 332)qu RESPIRADOR UN 5,00 770000 385,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 385,00L SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 385,00L IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA: 385,00
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CONTRATO EMERGENCIAL Nº 061/2020

Processo Nº" 1848/2020 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 CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA
EPP.

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 CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA EPP, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 03.696.880/0001-70, com sede à RUA
NELSON SAMPAIO, 225 - GLORIA - VILA VELHA - ES - CEP: 29122340,
representada neste ato pelo Sr. LEONIDAS DIAS MOSQUEIRA, brasileiro, inscrito no
CPF sob nº. 698.195.057—04, 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 empresa para aguisigão de
material médico hospitalar e equipamento de protecão intensivo — EPI, 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

1848/2020 de 06/05/2020, obedecendo rigorosamente às instruções e anexos. &

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 1
CEP 29670—000 Tel (27) 3257—050l — www.ibiracu.es.gov.br



fan. Acº

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

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:

Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS
Dotação 110001.1030100252.076 Mªnºçençªº dº Prºntº Atend'mentº

MunICIpal
Elemento de 3390300000 Material de Consumo
Despesa 4490520000 Equipamento e Material Permanente
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$ 440,00 (quatrocentos e quarenta 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 apósa 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
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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 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 decontrato. *
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 Pregão Presencial, do processo,
identificação da Contratada, as especificações do objeto, quantidade, data, horário eendereço de entrega. à
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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, 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 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 desteContrato.

CLÁUSULA OITAVA — DA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1 — 0 Prazo de vigência do presente Contrato será celebrado com duração de até180 (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. 5
Avenida Conde D'ºEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 4
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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 subsequentemente, 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 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;

Avenida Conde D'ºEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo (& 5
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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 eneste Contrato;

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

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 corretivasnecessárias;

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: ª
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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:

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 DISPOSIÇõES 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 (&

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 7
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibíracu.es.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

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 adespesa 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, 20 de maio de 2020.

EDUARDO MARâZZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

ROSICLEA' ' SSARI OLIVEIRA
FUNDO MUNI PAirDEêAÚDE

c TRATANTE “x.
X

NX

TESTEMUN

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 8
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibíracu.es.gov.br
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 55%
ANEXO - CONTRATO Nº 000061/2020 - SEQUÉNCIA Nº000000810

Origem Nº 00001212020 Processo 001 848/2020
Contrato Nº 000061l2020
Empresa MOSQUEIRA LTDA
CNPJ J: 03.696.880/0001-70

AIO, 225 - - VILA . 29122340Endereço

Secretaria 00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local 00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item Lote Especificaçãê'

001 011 kit venosa UN 10,00 44.0000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:

440,00

440,00

L
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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 20200000068101

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 03.696.880/0001-70

Certiflcamos 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
quaisquer 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 13/04/2020, válida até 12/07/2020.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço
www.sefaz.es.g0v.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 13/04/2020.

Autenticação eletrônica: 001A.5530.EDDO.81FC



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

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

Estado do Espirito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA %
DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL <?

Nº 49305/2020

Certincamos 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 for o caso.

Inscrição 01.03.060.0165.001 IdFisico 22971 Situação: Ativo
Proprietário LEONIDAS DIAS MOSQUEIRA - CNPJ/CPF 698.195.057-04

Responsável Trib LEONIDAS DIAS MOSQUEIRA CNPJ/CPF 698.195.057-04
Local do Imóvel 29122-340 - RUA NELSON SAMPAIO, 225 TERREO E 1º PAV.

Bairro/Loteamento GLORIA Lote: 058

VILA VELHA, 14 de Maio de 2020

Esta Certidão é valida até: 14/06/2020

Data Geração: 14/05/2020 Data Emissão: 14/05/2020
Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verifIcada na seguintepágina da Internet: www.vilavelha.es.gov.br
Identificação 2615307

Número da Certidão: 49305/2020
Controle: 22971

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.
Certidão emitida gratuitamente pela internet em 14/05/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

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

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Nº 49304l2020

&“
ºl

CertifIcamos que. até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipai especincado, 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 identincado, se for o caso.

Razao Social/Nome CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA — EPP Crc 196633 Situação: Ativo
CNPJ / CPF 03.696.880l0001-70

Inscrição Estadual/RG 0
Endereco 29122-340 - RUA NELSON SAMPAIO, 225

Bairro GLORIA Cidade VILA VELHA Estado ES

VILA VELHA, 14 de Maio de 2020

Esta Certidão é valida até: 14/06/2020

Data Geração: 14/05/2020 Data Emissão: 14/05/2020
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 2615306
Número da Certidão: 49304/2020

Controle: 196633

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.
Certidão emitida gratuitamente pela internet em 14/05/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 0

29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA COQUEIRAL DE ITAPARICA VILA VELHA S

Comprovante de inscrição e de situação cadastral
Cadastro - CCM Inscrição Municipal CPF/CNPJ Inscrição Estadual Data lnicio Atividade25896 25896 03.696.880/0001-70 0 03/04/2000
Nome

CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP

Nome FantasiaEndereço CEPRUA NELSON SAMPAIO, 225 29122-340
Bairro Cidade UF Situação CadastralGLORIA VILA VELHA ES Ativo
Código e descrição da atividade econômica principal

Código e descrição das atividades de licença
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças
7739002 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados
anteriormente
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Código e descrição das atividades de serviço

Código e descrição dos CNAEs

Comprovante de Inscrição válido até: 31/12/2020



06/02/2020 Emissão de 2ª via de Certidão
BRASIL 2 Acessoàinformação Participe Serviços Legislação Canais

ªiº

cenrmÁo

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE _NEÇATIVA DE DÉBITOS_ RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA
CNPJ: 03.696.880/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria—Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 dejulho 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 09:03:22 do dia 03/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2020.
Código de controle da certidão: 3163.B3DS.FFF7.D633
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Preparar páginaN va Consult % para impressªo

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegWa/ResultadoSeera.asp?Origem=1&Trpo=1&NI=03696880000170&Senha= 1/1



01/04/2020
Consulta Regularidade do Empregador

Voiiar imprimir

CAIXA
CAIXA. ECDNôMfCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 03.696.880/0001-70
Razão SociaI:CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME

Endereço: R NELSON SAMPAIO 225 / GLORIA / VILA VELHA / es / 29122-340

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.

0 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 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032104404344703335

Informação obtida em 01/04/2020 08:18:37

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

httpszllconsulia-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



20/05/2020
Emissão de Certidão Negativa

, * : -- *
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 EX ! BMUQIÇIAL (FALÉNÇIA E

—— Dados
ÇQNÇQRQATA)da Certidão

Razão Social: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA
CNPJ: 03.696.880/0001-70
Data de Expedição: 20/05/2020 17:08:59 Validade: 30 DIAS
Nº da Certidão: * 2018299133 *
-- ENDEREÇO --

Município: VILA VELHA Bairro: GLORIA
Logradouro: RUA NELSON SAMPAIO Número: 225
Complemento: - NÃO INFORMADO - CEP: 29.122-340
-- CONTATO "-

Emall: CIRURGICAMOSQUEIRA©UOL.COM_BR Telefone Fixo: (27) 3239-2655
Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do
Espirito Santo (E—Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, NADA CONSTA contra o solicitante .

a
b.

C.

”"' Observações

. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;

Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelointeressado e/ou destinatário;

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 novacertidão;

. 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;

. 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;

. 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);

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

. As matérias atinentes as varas de familia e infância e juventude são objeto de certidão especifica;

. 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 Espirito Santo.

https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOIMPRESSAO.cfm?CFID=31515909&CFTOKEN=22870460 1/1
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRÚRGICA MOSQUEIRA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 03.696.880/0001—70

Certidão nº: 191788073/2019
Expedição: 12/12/2019, às 13:15:24
Validade: 08/06/2020 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que CIRÚRGICA MOSQUEIRA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

03.696.880/0001-70, 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 & recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

: Orada—mst juz-“sim



CADERNO DOS MUNICÍPIOS
LICITACOES

Vitória (ES), quarta-feira. 10 de Junho de 2020.

de vigência 17 de junho de 2020.
Conceição do Castelo—ES, 05 de
junho de 2020

CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito Municipal

Protocolo 588402

Divino de São Lourenço

AVIso DE LICITAÇÃO

O Município de Divino de São
Lourenço/ES, torna público que
realizará licitação, especificada a
seguir:

TOMADA DE PREÇOS
Nº 01/2020.

Objeto: Contratação de empresa
especializada em execução
de obras de engenharia, com
fornecimento de mão de obra e
material para executar serviços
deDrenagem e Pavimentação
de Diversas Ruas na Sede e no
Distrito de Patrimônio da Penha
e Substituição de Pavimentação
de Ruas no Centro do Municipio
de Divino de São Lourenço/ES,
conforme Convênio Nº 010/2020/
SEDURB. Tipo: Menor
Preço Global.
Data de Abertura: dia 24 dejunho
de 2020 - às 09:00 horas.
Protocolo dos Envelopes: até às
08:30 horas do dia 24 de junho de
2020.
Credenciamento: dás 08:30 às
09:00 horas do dia 24 de junho de
2020.
Cópia Edital e Informações :
Site

licitacoesComissão de licitação -
Praça 10 de agosto nº 10, centro
Divino de São Lourenço-ES; Tel:
(28) 3551—1177, no horário de
08:00 às 15:00 horas de segunda
a sexta—feira ou através do Email:1“ ' i . .
ª“

SãoDivino de Lourenço—ES,
de

“ 09 Junho de 2020.
Eleardo Aparicio Costa Brasil

Prefeito Municipal
Protocolo 588393

AVISO _ DE ADIAMENTOLICITAÇAO PREGAO
PRESENCIAL SRP Nº 08/2020.
0 MUNICÍPIO DE DIVINO DE sÃo
LOURENÇO/ES,Torna Público que,
por motivo da PANDEMIA DO
COVI-19 no âmbito Municipal,
lªica prorrogada a abertura da
Licitação acima referenciada, que
tem como objeto o REGISTRO
DE PREÇOS PARA EVENTUAL
CONTRATAÇAO DE EMPRESA E_S-
PECIALIZADA PARA PRESTACAO
DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE
VEICULOS LEVES E DE CARGA ,
MAQUINAS PESADAS, TRATORES
AGRICOLAS, CAMINHOES,ONIBUS,
MICRO-“ONIBUS, MOTOCICLETAS,
AMBULANCIAS, CAMINHONETES,
PERTENCENTES A FROTA DO
MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO
LOURENÇO-ES.
Protocolo dos Envelopes: Até às
12:30 horas do dia 25/06/2020.
Credenciamento: até ás 12:30

') Lie Junhiulc 2010.» MALD"
ulb'Ãu clown“:

horas dia 25/06/2020.
Abertura: As 12:30 horas do dia
25/06/2020.
Local: Sala
Prefeitura.
O Edital está disponivel no Site:l . .

de Licitações da

Divino de São Lourenço/ES, 09 de
Junho de 2020.

Gefherson Glicério da Silva
Batista

Pregoeiro Oficial
Protocolo 588581

AVISO _ DE ADIAMENIOLICITAÇAO PREGAO
PRESENCIAL SRP Nº
09/2020—FMS.

EXCLUSIVO PARA ME E EPP
COM PRIORIDADE PARA ME E

, EPP LOCAL ,
O MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO
LOURENÇO/ES,Torna Público que,
por motivo da PANDEMIA DO
COVI-19 no âmbito Municípal,
fica prorrogada a abertura da
Licitação acima referenciada, que
tem como objeto o Registro de
Preço visando futura Aquisição de
Material de Limpeza para atender
a Secretaria Municipal de Saúde.
Protocolo dos Envelopes: Até as
08:30 horas do dia 25/06/2020.
Credenciamento: até as 08:30
horas dia 25/06/2020,
Abertura: As 08:30 horas do dia
25/06/2020.
Local: Sala
Prefeitura.
O Edital está disponível no Site:

de Licitações da

Divino de São Lourenço/ES, 09 de
Junho de 2020.

Gefherson Glicério da Silva
Batista

Pregoeiro Oficial
Protocolo 588596

3ª TERMO DE APOSTILAMENTO
TERCEIROTERMO DE APOSTI—
LAMENTO CELEBRADO ENTRE O
MUNICIPIO DE, ECOPORANQA/
ES POR INTERMEDIO DO ORGAO
GERENCIADOR E A EMPRESA
POST? ECOPORANGA LTDA.
PREGAO PRESENCIAL 054/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
011/2020
PROCESSOS: 8629/2019
OS ITENS REGISTRADOS PASSAM
A VIGORAR COM OS SEGUINTES
VALORES:
OLEO DIESEL 5500: de R$ 3,08
para R$ 2,99
OLEO DIESEL 510: de R$ 3,16
para R$ 3,02

Ecoporanga-ES
Elias Dal'CoI — Prefeito

Protocolo 588429

3º TERMO DE APOSTILAMENTO
TERCEIRO TERMO DE APOSTI—
LAMENTO CELEBRADO ENTRE O
MUNICIPIO DE, ECOPOR'ANGNA/
ES POR INTERMEDIO DO ORGAO
GERENCIADOR E A EMPRESA
POSTO ECOPORANGA LTDA.
PREGÃO PRESENCIAL 054/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
GIO/2020

' em: pelo DU.“ DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DHCIAI. D" FSTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSOS: 8629/2019
05 ITENS REGISTRADOS PASSAM
A VIGORAR COM OS SEGUINTES
VALORES:
OLEO DIESEL 5500:
3,08para R$ 2,99
OLEO DIESEL 510: de R$ 3,16
para R$ 3,02

Ecoporanga-ES
Elias Dal'Col - Prefeito

Protocolo 588431

de R$

Guaçuí

TOMADA DE PREÇOS Nº
004/2020

O Município de Guaçuí—ES,
através da Comissão Permanente
de Licitação, torna público para
conhecimento dos interessados,
que fará realizar licitação na
modalidade “Tomada de Preços",
do tipo Menor Preço Global, sob
regime de Execução Indireta —
“Empreitada por Preço Unitário”
com amparo na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e na Lei
Complementar nº 123/2006,
objetivando a Contratação de
empresa especializada para
construção de rede coletora de
esgoto, no dia 01/07/2020 às
09h. O protocolo dos envelopes
de habilitação e proposta será
até às 08h30min; a abertura dos
envelopes a partir das 09h do
dia 01/07/2020. O Edital poderá
ser adquirido através do site:
www.guacui.es.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas
junto à Comissão Permanente de
Licitação no horário de 08h às 12h,
de segunda a sexta-feira.

Guaçuí, 09 de junho de 2020.

Kênia Rezende Cardoso
Presidente da CPL - PMG

Protocolo 588532

Ibiraçu

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO ELETRôNIco

Nº 003/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu,
torna público o resultado do PE
acima citado, onde declara as
empresas vencedoras: Hottsilva
Distribuidora Ltda EPP para os
itens: 04, 05, 07, 08 e 10. TS
Farma Distribuidora Eireli EPP para
os itens: 01, 16 e 17. Os itens: 02,
11, 12, 14 e 20 foram Fracassados.
Os itens 03, 06, 09, 13, 15, 18, 19,
21, 22, 23 e 24 foram Desertos.
ID: 2020.030E0500001.02.0006.

Luana Guasti
Pregoeira

Protocolo 588434

AVISO DE DISPENSA DE
LICITACAO CT 056 A 061/2020

A Secretaria Municipal de
Administração torna pública a
Dispensa de Licitação, em favorde nº . REDALMUS
COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ

553
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nº 27.347.244/0001—00, R$
14.997,10. ÇT nº 957: DISTRIMIX
DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA,
CNPJ nº 01.417.694/0001-20,
R$ 540,00. (;( nº 058: INNOVA
SURGICAL PROD. HOSPIT.
LTDA, CNPJ nº 21.605.893/0001-
79, R$ 11.636,00. g;]: nº 059:
ASTHAMED COM. DE PROD.
E EQUIP. HOSPIT. EIRELI,
CNPJ nº 07.955.424/0001—59, R$
1.106,00. W: IMAGEM
SISTEMAS MEDICOS LTDA,
CNPJ nº 59.269.654/0001-68, R$
385,00. (11 nº 051: CIRURGICA
MOSQUEIRA LTDA EPP, CNPJ nº
03.696.880/0001-70, R$ 440,00.
Objeto: Contratação EMERGENCIAL
de empresa para aquisição de
material médico hospitalar e
couipamento de proteção intensivo
— EPI, para atender a demanda do
Municipio durante o periodo de
pandemia do COVID—19, a pedido
da SEMUS, conforme Processo Nº
1848/2020. Vigência: 180 dias a
partir da assmatura do contrato.
Dispensado de Licitação, Conforme
Artigo 24, inciso IV, da Lei
8566/1993 e alterações e Artigo 4
da Lei 13.979/2020.

Ibiraçu, 09 de junho de 2020.
Leticia Rozindo Sarcinellí Pereira

Secretaria M. de AdministraçãoRatifica a dispensa de
Licitação referente ao Processo
Administrativo Nº: 1848/2020.
ID: 2020.030E0500001.09.0008.
EDUARDO MAROZZI ZANO'ITI

Prefeito Municipal
Protocolo 588404

AVISQ DE SUSPENSÃO
PREGAO ELETRONICO

Nº 017/ 2020

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES,
UASG 985657, atravésdo Pregoeiro,
torna público que fica SUSPENSA
a abertura da sessão pública do
Pregão Eletrônico nº 017/2020,
que ocorreria no dia 19/06/2020
às 08h30min, através do site mmo/_,

Objeto: aquisição de Patrulha
Mecanizada (Micro Trator e Carreta
Agrícola), por meio do contrato
de repasse nº. 888814/2019 -
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento e o Município de
Itarana/ES. MOTIVO: Retificação
na Especificação do Item 01.
Informações (27) 3720-4917.
ID: 2020.036E0700001.01.0009

Itarana/ES, 09 de junho de 2020

Marcelo Rigo Magnago
Pregoeiro Oficial

Protocolo 588468

Www
pnocgsso Nº.008474/2020
PREGAO PRESENCIAL 000023/2020
— sec. MUN. DE SAUDE ,
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE
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PREFEITURA

%
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇAO CT 056 A 061/2020 %

Publicação Nº 279221
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CT 056 A 061/2020

A Secretaria Municipalde Administração torna pública a Dispensa de Licitação, em favor de CT nº 056: REDALMUS COMER-
CIAL LTDA EPP, CNPJ nº 27.347.244/0001—00, R$ 14.997,10. CT nº 057: DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA, CNPJ
nº 01.417.694/0001—20, R$ 540,00. CT nº 058: INNOVA SURGICAL PROD. HOSPIT. LTDA, CNPJ nº 21.605.893/0001-
79, R$ 11.636,00. CT nº 059: ASTHAMED COM. DE PROD. E EQUIP. HOSPIT. EIRELI, CNPJ nº 07.955.424/0001-59, R$
1.106,00. CT nº 060: IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 59.269.654/0001—68, R$ 385,00. CT nº 061: CIRUR—
GICA MOSQUEIRA LTDA EPP, CNPJ nº 03.696.880/0001—70, R$ 440,00. Objeto: Contratação EMERGENCIAL de empresa
para aquisição de material médico hospitalar e equipamento de proteção intensivo — EPI, para atender a demanda do
Município durante o período de pandemia do COVID-19, a pedido da SEMUS, conforme Processo Nº 1848/2020. Vigência:
180 dias a partir da assinatura do contrato. Dispensado de Licitação, Conforme Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 ealterações e Artigo 4 da Lei 13.979/2020.

'T'biraçu, 09 de junho de 2020.

Leticia Rozindo Sarcinelli Pereira

Secretaria M. de Administração

Ratifico a dispensa de Licitação referente ao Processo Administrativo Nº: 1848/2020.

ID: 2020.030E0500001.09.0008.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5.894/2020
Publicação Nº 279312

DECRETO Nº 5.894/2020

"A—“ISPOE SOBRE UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DAS PORTARIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELO
DECRETO ESTADUAL DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CONTAGIO PELO SARS COVZ (COVID-19 - NOVO CORONAVIRUS),
NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais; conferidas pelo inciso VI do
art. 60 da Lei Orgânica Municipal; e em especial o que dispõe os Decretos nº. 4593-R e seguintes emitidos pelo Governo
do Estado do Espirito Santo, e;

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou pandemia (disseminação em nível mundial) do Novo
Coronavírus (Covid—19);

Considerando o plano Estadual de Prevenção e Controle do SARS CoV2;

Considerando os termos dos Decretos Estaduais de combate a pandemia que sempre foram adotados pelo Município, in—
clusive o que ampliou a flexibilização, com vistas a uma resposta integralizada e eficiente;

Considerando que incumbiu-se a Secretaria Estadual de Saúde regulamentar o Decreto Estadual nº. 4.636/2020, de forma
a estabelecer comandos necessários a serem observado aos municípios que estão nos graus classificados do mapeamentodo risco de contágio;

DOM /ES ASSINADO DIGITALMENTE wwwªíªriºmunídpªl'es'ººv'br
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de raio x destinado a atender as
necessidades da secretaria de saúde
do município de conceição do castelo,
es. VIGENCIA: 04 de junho de
2020 a 03 dejunho de 2021. VALOR
GLOBAL: R$ 114.000,00 (cento
e quatorze mil reais). DOTAÇAO
ORÇAMENTARIA: Ficha - 0071
Fonte de Recurso — 12150000000
e 22150000000 (Recurso Federal
e Superávit) Elemento de Despesa
— 4.4.90.52.00000 (Equipamento
e Material Permanente). AMPARO
LEGAL: pregão presencial nº
000019/2020, Protocolo GED nº
2962/2020, Processo nº 1144/2020
Processo administrativo 455/2020 e
código de identificação Cidadesz202
0.021E0500001.01.0002. Conceição
do Castelo—ES, 04 de junho de 2020.

CH RISTIANO SPADETTO
Prefeito Municipal

Protocolo 588387

lº TERMO ADITIVO A ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS

013/2020
REFERENCIA: aquisição de
combustíveis destinados a atender
as necessidades das diversas
secretarias do município de conceição
do castelo - es. CONTRATANTE:
municipio de conceição do castelo.
CONTRATADA: AUTO POSTO
CACHOEIRINHA LTDA. OBJETO:
reequilíbrio econômico e financeiro
inicial da ata de registro de preços
Nº 013/2020, no valor unitário de R$
0,74 (zero virgula setenta e quatro
centavos) para a gasolina comum
e 0,67 (zero virgula sessenta e
sete centavos) para o óleo diesel.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

020001 - Secretaria Municipal de
Administração, Cultura e Turismo:
011001 - Gabinete do Prefeito
Ficha - 0010 Fonte de Recurso-
10010000 013001 - Secretaria
Municipal de Finanças Ficha - 0025
Fonte de Recurso- 10010000
14001 — Secretaria Municipal do
Trabalho, Assistência e Desen-
volvimento Social Ficha - 0003
Fonte de Recu rso- 100 10000
Ficha - 0018 Fonte de Recurso—
10010000/13110000/1390000
Ficha - 0051 Fonte de Recurso—
10010000/13110000/1390000
015001 — Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos
Ficha - 0055 Fonte de Recurso-
10010000/1530000 016001-
Secretaria Municipal de
Educação Ficha - 0074 Fonte de
Recurso- 11110000/10010000
Ficha - 0082 Fonte de Recurso—
11110000/11130000 11200000.
017002 — Secretaria Municipal de
Saúde Ficha - 035 Fonte de Recurso
- 12110000/12140000 Ficha -
040 Fonte de Recurso -12140000
Ficha - 059 Fonte de Recurso -
12110000/12140000/1530000
018001 — Secretaria Municipal
de Agricultura e Melo Ambiente
Ficha - 0165 Fonte de Recurso
—10010000/15300000 020001 -
Secretaria Municipal de Adminis—
tração Cultura e Turismo Ficha -
0203 Fonte de Recurso - 10010000
021001 - Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer Ficha — 0239 Fonte
de Recurso - 10910000. AMPARO
LEGAL: PREGAO, na forma
presencial, para registro de preços
nº 000007/2020 e processo admi-

ATOS MUNICIPAIS o?ª
CADERNO DOS MUNICÍPIOQI

Vitória (ES), quarta-feira, 10 de Junho de 2020.
nistrativo 000098/2020 Protocolo nº
2331/2020 e Processo nº 907/2020
Código de Identificação cidades:
2020.021E0700001.02.0004.
Conceição do Castelo, ES, 05 de
junho de 2020.

CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito Municipal

Protocolo 588389

Divino de São Lourenço

Extrato de Contrato nº 13/2020
Contratante: _ MUNICIPIO DE
DIVINO DE SAO LOURENÇO-ES
CNPJ 27.174.127/0001-83 ,
Contratada: VD COMERCIO
DE VEICULOS LTDA CNPJ:
39.786.983/0001-]9. _
Objeto: AQUISIÇAO DE CAMINHAO
TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE
CONFORME CONTRATO DE
REPASSE Nº 878328/2018/MAPA/CAIXA Valor:
R$ 283.200,00(Duzentos e oitenta e
três mil e duzentos reais)
Vigência: O contrato terá início no
dia posterior ao da publicação do
respectivo instrumento no Diário
ºficial, na forma do parágrafo
único do art. 61 da Lei 8.666/1993,
sendo finalizado com a entrega,
recebimento e pagamento, não
podendo ultrapassar a vigência dos
créditos orçamentários.
Divino de São Lourenço - ES, 09 de
Junho de 2020.
ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Protocolo 588395

BOA ESPERANÇA
Boa Esperança emancipou-se em um momento politico bastante conturbado, dois meses
depois do golpe militar que culminou na ditadura no Brasil e um momento econômico difi—

oil no Estado, com a erradicação do café. Seu passado colonial está ligado diretamente a
São Mateus e a Nova Venécia. Essa ligação, dada prinoi
três cidades.. fez com que Váí

.

Resumo de Contrato
Emergencial

Nº. 056 a 061/2020
Objeto: Contratação EMERGENCIAL
de empresa para aquisição de
material médico hospitalar e
equipamento de proteção intensivo
- EPI, para atender a demanda
do Município durante o periodo de
pandemia do COVID-19, a pedido
da SEMUS, conforme Processo Nº
1848/2020. 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: msg: REDALMUS
COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ nº
27.347.244/0001—00, R$ 14.997,10.
51432051: DISTRIMIX DISTRIB.
DE MEDICAM. LTDA, CNPJ nº
01.417.694/0001-20, R$ 540,00.
ÇT nº (255: INNOVA SURGICAL
PROD. HOSPIT. LTDA, CNPJ nº
21.605.893/0001-79, R$ 11.636,00.
ÇT nº 052: ASTHAMED COM. DE
PROD. E EQUIP. HOSPIT. EIRELI,
CNPJ nº O7.955.424/0001—59, R$1.106,00. º : IMAGEM
SISTEMAS MEDICOS LTDA,
CNPJ nº 59.269.654/0001—68, R$
385,00. (3430—051: CIRURGICA
MOSQUEIRA LTDA EPP, CNPJ nº
03.696.880/0001—70, R$ 440,00.

Ibiraçu, 09 de junho de 2020.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal
Protocolo 588394

palmente pela proximidade das
ros acontecimentos se entrelaçassem no decorrer dos

tempos entre esses municípios. Até o final do século XIX, Boa Esperança fazia parte do
complexo Serra dos Aimorés, que compreendia o Norte do Espirito Santo, Nordeste de
Minas Gerais e Sul da Bahia, pertencente a São Mateus. Por ter sido um dos últimos locais

na região onde a mata se mantinha intacta até o inicio do século XX. foi escolhida como re—
fúgio pelos poucos indios botoeudos, que conseguiam sobreviverá oou
se alastrava na região de São Mateus, Nova Venécia e Colatina. Elevado

papão branca que
à categoria de mu—

nicipio com a denominação de Boa Esperança pela Lei Estadual nº 1912. de 04/01! i964. *“

desmembrado de São Mateus. instalado em 831050964. ;. fê“
] (Fonte: htips://ivww.buaesparancaesgomb”pagina/ler!1017/iiistoria—do—municipia) ªrazão,—iii www.dio.es.gnv.br

Anulado iligllnlnlmk pelo DÍO— DEPARTAMENTO Di": IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO[luta TciúHuud. ') nie Jnnhu ile :nzú Iv» :) “.o"
Códigº de Juluuilmwãu union“.
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RESUMO DE CONTRATO EMERGENCIAL Nº. 056 A 061/2020

Publicação Nº 279196

Resumo de Contrato Emergencial %%Nº. 056 a 061/2020 %,
Objeto: Contratação EMERGENCIAL de empresa para aquisição de material médico hospâviar e equipamento de proteção
intensivo — EPI, para atender a demanda do Municipio durante o periodo de pandemia do COVID-l9, a pedido da SE-
MUS, conforme Processo Nº 1848/2020. Vigência: 180 dias a partir da assinatura do contrato. Dispensada de Licitação,
Conforme Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e aiterações e Artigo 4 da Lei 13.979/2020. Contratante: Municipio
de Ibiraçu, através do Fundo Municipal de Saude. Contratadas: CT nº 056: REDALMUS COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ nº
27.347.244/0001-00, R$ 14.997,10. CT nº 057: DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA, CNPJ nº 01.417.694/0001-20,
R$ 540,00. CT nº 058: INNOVA SURGICAL PROD. HOSPIT. LTDA, CNPJ nº 21.605.893/0001-79, R$ 11.636,00. CT nº 059:
ASTHAMED COM. DE PROD. E EQUIP. HOSPIT. EIRELI, CNPJ nº 07.955.424/0001-59, R$ 1.106,00. CT nº 060: IMAGEM
SISTEMAS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 59.269.654/0001-68, R$ 385,00. CT nº 061: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA EPP, CNPJnº 03.696.880/0001-70, R$ 440,00.

Ibiraçu, 09 de junho de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

CÃMARA MUNICIPAL

PORTARIA CMI N.º 014/2020
Publicação Nº 279333

PORTARIA CMI N.º 014/2020

Dispõe sobre a suspensão do expediente na Câmara Municipal de Ibiraçu em data que especifica e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e;

Considerando os termos do Decreto Municipal n.º 5.893, de 05 de junho de 2020;

Considerando o feriado de Corpus Christi que acontecerá no dia 11 de junho do corrente ano;

Considerando que grande parte das repartições públicas estaduais e federais do Estado não terão expediente regular nosdias 11 e 12 de junho do corrente ano;

AESOLVE:

Art. lº. Fica declarado ponto facultativo, para todos os servidores da Câmara Municipal de Ibiraçu, o dia 12 de junho de2020 (sexta-feira).

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique—se, registre-se e cumpra-se.

Pienário Jorge Pignaton, em 09 de junho de 2020.

JOSÉ HERVAN PIGNATON

Presidente da Câmara

Registrada nesta Secretaria, em 09 de junho de 2020.

ISABELLA GOMES BOTI'AN LOMBARDI

Técnico Legislativo
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