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Prefeiturª Municipalde Ibiraçu.
Estado do Espírito Santo

fªlante“
Secretaria Municipal de Saúde

OF/PMI/SEMUS Nº 284/ 2020.

Ibiraçu/ES, 27 de maio de 2020.

Exmo Sr.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI Prefeitura Municipal de ibãraçu
Prefeito MunicipalIbiraçu/ES Prínocolo sob nº ªlgª ! 32353 lª'“

ibímçu,ã?4 de Q 5 “mdeà

Assunto: Compra Emergencial. KML Lix/l
EMÍLÉQREGADO

Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste, solicitar a V. Exª aquisição de materiais médicos
hospitalares/consumo em caráter de urgência, por dispensa de Licitação conforme Lei
13.979/20, Artigo 4º, alterada pela Medida Provisória n.º 926/2020 com o Artigo 3º e

parágrafo único do Decreto n.º 736, de 13 de março de 2020, decorrente do coronavirus
de que trata referida Lei, a serem utilizados como forma de proteção, prevenção e
manutenção diárias dos serviços prestados por profissionais de saúde, no Pronto Socorro

Municipal de Saúde, informando que nos encontramos em epicentro a Pandemia por
contaminação do vírus COVID19 (corona vírus). Ressalto ainda que a presente
solicitação, visa também promover o bem estar aos usuários que fazem uso do sistema

público de saúde de nosso Município.

Segue ainda condições e especificações contidas no TERMO DE REFERENCIA E
ANEXO I - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, parte integrante e

inseparável deste ofício.

Atenciosamente gv, .,/ “dª“ Wil/LMw“

Rosiclea Peli s ri Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Saúde

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. Do Objeto

Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais médicos
hospitalares/consumo em caráter de urgência, por dispensa de Licitação conforme Lei
13.979/20, Artigo 40, alterada pela Medida Provisória n.º 926/2020 com o Artigo 30 e
parágrafo único do Decreto n.º 736, de 13 de março de 2020, decorrente do coronavirus
de que trata referida Lei.

3. Da Justificativa

A presente aquisição se justifica em decorrência da pandemia do COVID-19 e em
conformidade com a lei Federal 13.979/2020, subsequentes, assim, esta Secretaria
Municipal de Saúde, levando em conta a situação de emergência em nível
INTERNACIONAL (Pandemia) e, com o intuito de abastecer 0 Pronto Atendimento
Municipal de Ibiraçu, sendo este a Unidade de Referência e assegurando aos usuários e
aos profissionais da área de Saúde, condições adequadas segundo o Protocolo de Manejo
para o Novo CORONAVÍRUS (COVID-19) do Ministério da Saúde. Assim, por tais razões,
é que se faz necessária a compra do material descritos no ANEXO I deste, ressaltamos,
a rapidez em que o vírus se espalha podendo causar um colapso na Saúde Pública.r...—"3;

3.1 Razão da Dispensa

Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecidoãA ,_ “' f,,— da Lei 8666/93 e
alterações posteriores, tendo como critério de seleção “e 'menor preço por
item. ;_;,gçjígbemonstrada a necessidade da contratação, e baseado na exclusividade da
contratada, juntada a necessidade da realização da aquisição, a Administração Pública
Municipal se admite a contratação direta, caracterizada através de Processo de
..-; ." " u_wde Licitação, que justificável e legalmente amparada, atendendo aos
interesses da Secretária Municipal de Saúde, do Município de Ibiraçu " -

i' ' . '““?tamwmmmeçars

3.2 Da Eundàmenta'ção Lega

A fundamentação legal está constante no hArt. 40 da Lei 13.979/2020:Art. 40 fica
dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao

ª » ,,
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Secretaria Municipal de Saúde “”

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus de que trata esta Leiê lº 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. A aquisição dar-se-á por
contratação direta, dispensa de licitação, tendo como critério de seleção o menor preço
por item.

4. Da Especificação Detalhada Do Objeto

Deverão ser rigorosamente atendidas, as especificações constantes da tabela do ANEXO I
(inseparável deste termo) e observados os esclarecimentos constantes deste Anexo.

5. Garantia

a) Recebimento dos produtos não exclui a responsabilidade do Contratante pela
qualidade, embalagem e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas nos produtos constantes conforme validade e prazo vigente determinado
pela regulamentação da ANVISA — Agência Nacional de Vigilância Sanitária, INMETRO -
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e/ou quaisquer autarquia federal
brasileira de avaliação.

b) Por ocasião do recebimento dos produtos licitados, a SEMUS, por intermédio de
funcionário responsável, reserva—se ao direito de proceder à inspeção dos mesmos como
também a rejeitá-Ios, no todo ou em parte (5), se encontrar—se em desacordo com Item
A deste, sendo de responsabilidade do Proponente vencedor a substituição no prazo de
24 (vinte e quatro) horas.

6. Da Amostra

a) As amostras deverão estar acompanhadas de ficha técnica do produto/material
ofertado, a qual deverá contemplar as características, especificações e matéria prima
utilizada na fabricação do item.

b) As amostras serão submetidas à aprovação mediante parecer técnico fundamentado
de funcionário da SEMUS designado, o qual avaliará sua adequação às especificações
técnicas contidas no Edital, considerando, ainda, a qualidade e o uso a que se
destinam.

c) A avaliação será efetuada por funcionário (a) determinado (a) pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, à combinar com a
Contratada melhor forma e local para tal.

7. Das Responsabilidades das Partes

7.1 Compete à Contratada:
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Secretaria Municipal de Saúde

a) Responsabilizar—se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste
contrato;

b) Assumir integralmente a responsabilidade pelo cumprimento do objeto, respondendo
perante a SEMUS e terceiros, pela cobertura dos riscos e prejuízos;

c) Manter durante a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

d) Efetuar, no prazo e nas condições estabelecidas no Termo de Referência;

e)A Contratada deverá fornecer os gêneros alimentícios, de acordo com o quantitativo
estipulado, em conformidade com a proposta apresentada por ocasião de sua
participação na licitação;

f) Deverão ser entregues, de forma parcelada;

9) Os itens da cesta que não estiverem dentro das especificações licitadas serão
devolvidos ao fornecedor para substituição imediata, sem ônus para a Prefeitura, sob
pena de aplicação de penalidades.

7.2 Compete ao Fundo Municipal de Saúde

a) Disponibilizar a CONTRATADA toda a documentação e informações inerentes ao objeto
contratado;

b) Pagar à CONTRATADA, o preço estabelecido no contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham
ocorrer, em função da execução do objeto;

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

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

8. Do Acompanhamento, da Fiscalização e do Recebimento

8.1. A Secretaria Municipal de Saúde designará formalmente o(a) servidor (a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, competindo-
lhe atestar a realização do objeto contratado, sem o que não será permitido qualquer
pagamento.

8.2. Programação de entrega: em caráter de urgência sendo a mesma parcelada e/ou
integral, em quantidades & notadas na Autorização de Fornecimento, sendo o prazo de
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entrega no máximo de 72 (setenta e duas horas) úteis contados da solicitação da
Contratante.

8.3. O objeto licitado deverá ser entregue nos locais conforme solicitação e autorização
de fornecimento da SEMUS;

8.4. Se caso os produtos chegarem com embalagens ou qual idade que se encontre fora
das especificações na lei Vigente de validade da ANVISA, o produto será imediatamente
devolvido (na totalidade da NF) e o fornecedor deverá repor a mercadoria no prazomáximo de 24 (vinte e quatro) horas. '
8.5 Os entregadores deverão estar em número suficiente para realização da entrega. No
ato da entrega será realizada uma inspeção rigorosa para assegurar-se da qualidade do
produto, bem como a checagem da gramatura das embalagens conforme os descritivos
dos produtos.

8.6 Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (código de defesa
do consumidor) e demais legislações pertinentes.

9. Procedimentos da Fiscalização Contratual

a) Verificar a execução do objeto contratual e formalizar a atestação.

b) Rejeitar os produtos que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado.

c) Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas
contratuais.

10. Da Responsabilidade pela Fiscalização

a) A Secretaria A Secretaria Municipal de Saúde será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do Contrato;

11. Dotação Orçamentária

Dotação orçamentária em atendimento das despesas deste correrão por conta de
recursos financeiros específicos inerentes às compras emergências para enfretamento da
Pandemia por COVID19.

12. Das Penalidades

12.1. São sanções passíveis de aplicação às empresas, sem prejuízo de outras sanções
previstas na legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos
ensejarem:

Rua Domício Martins da Silva, nº 33, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo. ' É“
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12.1.1 Advertência;

12.1.2 Multa diária de 0,3% (três décimos percentuais);

12.1.3 Multa de 5% (cinco por cento);

12.1.4 Multa de 10% (dez por cento);
12.1.5 Suspensão temporária, pelo período de até 02 (dois) anos, de participação em
licitação e contratação com este órgão com a imediata comunicação;

12.1.6 Impedimento de licitar e contratar com o Município de Ibiraçu, Estado do Espírito
Santo pelo prazo de até 02 (dois) anos;

12.2 O fornecedor estará sujeito às sanções do subitem 12.1 nas seguintes hipóteses:

a) Falhar ou fraudar na execução a.- ' ª"" .. , , .. - do contrato, comportar-
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal: aplicação da sanção
prevista no subitem “12.1.4" (calculada sobre o valor total da ata) e/ou “12.1.6";

b) “Infrações de menor gravidade que não acarretem prejuízos a este Órgão: aplicação
da sanção prevista no subitem 12.1.1”;

c) Por dia de atraso quanto ao cumprimento das determinações exaradas pela
Contratante: aplicação da sanção prevista no subitem “12.1.2" (calculada sobre o valor
total da ata, ou sobre o valor da parcela a que se a determinação, conforme o caso, até o
máximo de 10 (dez) por cento daqueles valores, por ocorrência"; ' "*. :

12.3 Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos dãwpresente ':wnão
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano
para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da
proporcionalidade.

12.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no item 12.2, a
empresa ficará isenta das penalidades mencionadas.

12.5 A critério da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Assistência Social
e , nos termos do art. 87, 5 20, da Lei nº 8.666/93 e considerando a gravidade da
infração cometida, ocorrendo quaisquer das hipóteses indicadas no subitem 12.2, a
sanção prevista no subitem “12.1.7” ou no subitem “12.1.6” do item 12.1 que poderá ser
aplicada isolada ou cumulativamente com quaisquer das multas previstas no subitem
“12.1.1” a “12.1.4” do mesmo dispositivo.

12.6 As penalidades fixadas no subitem 12.1 serão aplicadas através de Processo
Administrativo a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e
Assistência Social, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla
defesa.

Rua Domício Martins da Silva, nº 33, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo.
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12.7 As sanções administrativas serão registradas no Sistema de“ CaídastrarnÉnto
Unificado de Fornecedores «SICAF

13. Da Apresentação da Proposta

13.1. 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:

13.2. 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. A SEMUS 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.

13.3. O prazo de validade da presente proposta é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da data de sua assinatura.

14. Das Condições de Pagamento

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 da mercadoria, 0 qual
será efetuado em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura
devidamente atestada.

15. Da Vigência do Contrato

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

Ibiraçu/ES, 27 de maio de 2020.

Rosiclea Pe i san“ Oliveira ww
Secretária Municipal de Saúde ' “Cªf

.. “QQ: Kªº“
&. (Sªªãbóº 451 11h“
, .Sº— çº,“
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ANEXO :. *

Item Especificação
Unidade Qtde ». , ,

' ' “Uhit.l'—º.,'1'ota'l“
_ Valor-;: _»Vàlqr *

ÁGUA DESTILADA para injeção. Solução
Injetável. Sistema Fechado e Isento de PVC.
Estéril e Apirogênica. Frasco plástico ampola
com escala graduada 10 mi. Validade mínima
12 meses.

UN 1.500

ÁLCOOL, ETÍLICO 70% GEL
ANTISSEPTICO FRASCO/BOLSA 800 ML
REFIL Alcool etílico hidratado 70%, gel,
antisséptico, incolor, bactericida, densidade
aproximada 0,90 g/ml, frasco, ou bolsa
plástica, tipo refil, com 800 mL. Alcool etílico
hidratado, agente espessante, umectante e
emoliente, giicerinado, antirressecamento de
mãos, sem deixar resíduos, de fácil
espalhabilidade, sem enxague, sem
fragrância, sem corante, hipoalergênico, pH
entre 6,5 e 7,5, refil "tipo bag-inbox", com
800 mL, Bactericida, densidade
aproximadamente de 0,90 g/ml, viscosidade
8.000 a 10.000 cps medida a temperatura de
20 a 25 graus ceisius. Utilização antissepsia
de mãos. Apresentar laudo de atividade
antimicrobiana: a) bactericida contra
Staphylococus aureus, Pseudomonas sp,
Mycobacterium tuberculosis: b) virucida
contra: vírus iipofílicos ou envelopados e vírus
não envelopa dos (rotavirus) e fungicida. Os
refis deverão vir em embalagens individuais,
lacradas, com bico dosador, contendo número
do lote e datas de fabricação e expiração. Os
dispensadores deverão ser providos através
de comodato, estando a empresa ganhadora
obrigada a providenciar a instalação,
manutenção e substituição, dos mesmos,
sempre que necessário. E obrigatória a
apresentação da FISPQ, da Ficha Técnica do
produto e do respectivo Registro no Ministério
da Saúde.

UN 200

AVENTAL DESCARTÁVEL para
procedimentos hospitalares, não estéril,
hidrofóbico, com mangas longas e elástico no
punho, tamanho único, confeccionado em
tecido 100% polipropileno ou material similar
de qualidade igual ou superior, atóxico, a
impermeável a liquidos, decote traseiro com
viés no acabamento um par de tiras para

UN
3.000

Rua Domício Martins da Silva, nº 33, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo.
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[7 amarrar na cintura e outro para amarrar no
pescoço, gramatura mínima 40 gramas/mz,
acabamento no mínimo em costura overlok
e/ou no viés. Acondicionado em embalagem
individual, contendo dados de identificação do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade, número de registro na ANVISA,
procedência a atender a legislação sanitária
vigente e pertinente ao produto. Cor branca ,
verde e/ou azul.
DESINFETANTE HOSPITALAR de nível
intermediário à base de peróxido de
hidrogênio acelerado, para superfícies fixas
nome comercial: oxivir concentrado
características composição: peróxido de
hidrogênio 4,25 per, acido fosfórico,
tensoativos aniônicos, tensoativos não-
aniônicos, solvente, coadjuvante, tamponante,

4 sequestrante e água deionizada. aspecto: Frasco 250
líquido, límpido cor: incolor índices mínimos
de acidez ph (puro): 0,5 — 1,1 densidade :
1,019 - 1,054 g/ml teor ativo: 4,25 — 4,50
per. Referencia comercial: oxivir tb - diluído
em água, pronto para uso apresentação:
frasco com borrifador, capacidade: 950 ml.
Registro na ANVISA e prazo de validade no
mínimo 24 meses.
DESINFETANTE HOSPITALAR | Desinfetante
hospitalar de nível intermediário (bactericida,
fungicida, virucida e tuberculicida) para
superfícies fixas e artigos não críticos,
formulado à base de peróxido de hidrogênio
acelerado — nome comercial: oxivir Five 16
concentrado. Limpa e desinfeta superfícies
como vinil, acrílico, e outras superfícies
plásticas, aço inox, alumínio, laminados,
vidros, entre outros. Eficiente contra vírus,
fungos e bactérias, incluindo Hepatite C, HIV
type 1, Candida albicans, Trichophyton

5 mentagrophytes,Staphylococus aureos, FRASCO 250
Salmonella choleraesuis, Pseudomonas
aeruginosa, Sta phylococus áureos MRSA,
Acinetobacter baumannil, Klebsiela
pneumoniae e Emterococus faecailis VRE.
Sistema J-Flex Dosagem: Limpeza diária -
1:256, Limpeza pesada — 1:128, Limpeza e
eliminação de vírus — 1:64, Limpeza e
desinfecção —— 1:16 - diluído em água, pronto
para uso apresentação: acondicionado em
frasco de plástico resistente, capacidade: 1,5
mi. Registro na ANVISA e prazo de validade
no mínimo 12 meses.
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DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
interfolhas em plastico ABS, PP e/ou similar de
alta resistência. Acompanhado de chave que
permite a abertura somente do mesmo,

6 parafusos e buchas para instalação. Sistema UN 25
de abertura tipo báscula ou similar, suporta
papel de 2 e 3 dobras. Cor branco e/ou gelo.
Registro no INMETRO, Garantia de fabricação
mínima de 6 meses.
DISPENSER PARA ALCOOL GEL E/OU
SABOENTE LIQUIDO com tampa frontal
basculante, em plástico Polipropileno,
Composto Aditivado reforçado na cor branco
e/ou gelo. Capacidade para um refil bag-in-

7 box de 800 ml. Trava de segurança. Visor UN 50
frontal. Fixação com buchas expansíveis.
Dimensões externas: 125 mm de largura x
280 mm de altura x 120 mm de profundidade.
Registro no INMETRO, garantia de fabricação
mínima de 6 meses.
LENÇOL DESCARTÁVEL com elástico ,
confeccionado em material TNT, atóxico,
gramatura mínima de 209/m2, medindo 2,00
de comprimentos e 0,90 cm de largura.
Compatível as boas práticas e normas da
ABNT.
LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO 9,
formato anatômico, punho ajustado,
ambidestra, espessura uniforme e resistente,

9 lubrificação com pó bio—absorvivel, CX 5
hipoalergenico. Registrado na ANVISA.
Garantia de fabrica. Prazo de validade mínima
de 12 meses. Caixa com 100 unidades.
LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO
M, formato anatômico, punho ajustado,
ambidestra ,espessura uniforme e resistente,

10 lubrificação com pó bio—absorvivel, CX 10
hipoalergenico. Registrado na ANVISA.
Garantia de fabrica. Prazo de validade mínima
de 12 meses. Caixa com 100 unidades.
LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO P,

UN 2.500

formato anatômico, punho ajustado,
ambidestra ,espessura uniforme e resistente,

11 lubrificação com pó bio-absorvivel, CX 5
hipoalergenico. Registrado na ANVISA.
Garantia de fabrica. Prazo de validade mínima
de 12 meses. Caixa com 100 unidades.
MÁSCARA CIRÚRGICA com elástico,
descartável, tripla camada com filtro

12 eficiência de filtração bacteriana; pregas CX 20
horizontais,atóxica, tiras super resistentes
com aproximadamente de 40 cm de

Rua Domício Martins da Silva, nº 33, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo. &
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comprimento; clips nasal com
aproximadamente 14 cm de comprimento;
descartável; Registro na ANVISA e prazo de
validade no mínimo 12 meses. Caixa contendo
50 unidades.
MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO
RESPIRADOR, aplicação proteção contra
bacilos e/ou virus, constituído por fibras
sintéticas dispostas em no minimo 4 camadas
com formados em concha ou bico de pato;
duas tiras elásticas para fixação na cabeça,
clipe nasal fixado no corpo da máscara e
eficiência mínima de filtração de 95% de
partículas de até 0,3 micrometros. . Corn
certificado de aprovação como pff/2 e/ou n95
e Registro do MS e ANVISA. Descartável,
atóxica e hipoalergênica. Embalada
individualmente, prazo de validade mínima de
12 meses. Garantia de fabrica.
PAPEL GRAU CIRÚRGICO — ROLO 15MM x
100M —para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de
etileno ,permeável a vapor e ar em dupla face
sendo uma das faces em papei grau cirúrgico
que não solte fibras ou felpas durante o uso
gramatura 60 a 80g/metro quadrado e
porosidade controlada a outra face em filme
plástico laminado transparente multicamadas
(poliéster e polipropileno) resistente ao calor
em ambas as faces ate 140ºc indicadores
químicos para esterilização a vapor saturado
impressos em local que não permita a

14 migração de tinta para o interior do envelope Rolos 100
durante a esterilização e mudança de cor que
indique que a embalagem foi exposta ao
processo apresentar laudo de barreira
bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de
filtração as bactérias da embalagem deve
estar de acordo com todas as partes da norma
brasileira (nbr) normas da ANVISA e
devidamente registrada no ministrado da
saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR
14990. Garantia de fabricação. Prazo de
validade mínima de 12 meses. Rolo contendo
100 metros.
PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ROLO 30MM x
100M —para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de
etileno ,permeável a vapor e ar em dupla face
sendo uma das faces em papel grau cirúrgico
que não solte fibras ou felpas durante o uso

13 UN 300

15 100
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í gramatura mínima 60 a 80g/metro quadradoe porosidade controlada a outra face em filme
plástico laminado transparente multicamadas
(poliéster e polipropileno) resistente ao calor
em ambas as faces ate 140ºc indicadores
químicos para esterilização a vapor saturado
impressos em local que não permita a
migração de tinta para o interior do envelope
durante a esterilização e mudança de cor que
indique que a embalagem foi exposta ao
processo apresentar laudo de barreira
bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de
filtração as bactérias da embalagem deve
estar de acordo com todas as partes da norma
brasileira (nbr) normas da ANVISA e
devidamente registrada no ministrado da
saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR
14990. Garantia de fabricação. Prazo de
validade mínima de 12 meses. Rolo contendo
100 metros.
PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ROLO 50MM X
100M -para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de
etileno ,permeável a vapor e ar em dupla face
sendo uma das faces em papel grau cirúrgico
que não solte fibras ou felpas durante o uso
gramatura mínima 60 a Bºg/metro quadrado
e porosidade controlada a outra face em filme
plástico laminado transparente multicamadas
(poliéster e polipropileno) resistente ao calor
em ambas as faces ate 140ºc indicadores
químicos para esterilização a vapor saturado
impressos em local que não permita a
migração de tinta para o interior do envelope
durante a esterilização e mudança de cor que
indique que a embalagem foi exposta ao
processo apresentar laudo de barreira
bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de
filtração as bactérias da embalagem deve
estar de acordo com todas as partes da norma
brasileira (nbr) normas da ANVISA e
devidamente registrada no ministrado da
saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR
14990. Garantia de fabricação. Prazo de
validade mínima de 12 meses. Rolo contendo
100 metros.

16 Rolos 100

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
17 interfolhado com 2 ou 3 dobras na cor branca, Fardo 15

L não reciclado composto por fibras virgens, ª
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sem fragrância, impurezas e furos com
resistência a umidade acondicionados em
pacotes 1000 folhas medindo 22,5cm de
comprimento x 20,5cm de largura conforme
NBR. Fardo com 1000 folhas.
REFIL DE SABÃO LÍQUIDO PARA uso
DISPENSER saboneteira contendo no mínimo
800 ml de sabonete com formula
cuidadosamente balanceada, destinada a
limpeza suave das mãos e rosto. Proporciona
maciez e suavidade. Esse produto não agride
a pele e possui PH neutro. Propriedades físicas
químicas: PH 100% : 5,5 — 6,0 Aparência e

18 Odor: Liquido perolado e perfumado. UN 100
Densidade: 1,005 — 1,008 g/cm Viscosidade:
1,000 — 1,5000 CPs (Viscosímetro FUNGILAB
VISCO BASIC SPINDLE 3/20 RPM).
Temperatura 205 a 255. Solubilidade na água:
100% Pronto para usar. Sem diluir.
Fragrância: neutra, erva doce e/ou similar em
suavidade. Registro na ANVISA e prazo de
validade mínimo de 12 meses.
SACO para REMOÇAO (CORPOS/ÓBITO)
COM ZIPER, Confeccionado em Poliéster
qualidade compatível com as normas

19 ABNT, certificado de garantia do fabricante. UN 100
Tamanho mínimo 2,04 cm de comprimento e
75 cm de largura.
SOLUÇÃO ALCOÓLICA A BASE DE
DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA 0,50/0.
Uso hospitalar. Almotolia de 100 ml.
Embalagem deve conter dados de

zo identificação, procedência, lote e validade, Almotolia 50
conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Documentos necessários: Registro no
Ministério da Saúde para antissépticos (RDC
nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica
SOLUÇÃO AQUOSA DIGLUCONACO DE
CLOREXIDINA A 0,2%+ TENSOATIVOS.
Uso hospitalar. Almotolia de 100 ml.
Embalagem deve conter dados de

21 identificação, procedência, lote e validade, Almotolia 80
conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Documentos necessários: Registro no
Ministério da Saúde para antissépticos (RDC
nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica
SOLUÇÃO DESINFECTANTE E
DEGERMANTE A BASE DE DIGLUCONACO

22 DE CLOREXIDINA 2% +TENSOATIVOS LT 10
para uso hospitalar, acondicionado em frascos

L opacos resistentes, com tampa rosqueável.
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Embalagem deve conter dados de
identificação, procedência, lote e validade,
conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Documentos necessários: Registro no
Ministério da Saúde para antissépticos (RDC
nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica. Frasco 1
litro.
TOUCA HOSPITALAR, descartável,
sanfonada, elástico de alta qualidade soldado
em toda a volta, oferecendo resistência e
conforto para o uso prolongado, material não
tecido 100% polipropileno, na cor branca, azul

23 e/ou verde (negociável no ato da entrega), PC 15
tamanho único, característica adicional;
hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.
Procedência a atender a legislação sanitária
vigente e pertinente ao produto, garantia de
fabricante. Pacote com 100 unidade cada.

Dosiclea Del sari Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
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Micaçân Nº 242413,

Resolução CMS. —- TbiraçuJES, nº 08, 13. de dezembrº de 2619.

«A QRESIDENTE DG CORSEIHO MUNICIPAã. DE SAÚDE, em cumpúmm com as deãbemções do Consema Municipal 'de
Saqfie, no uso ée suas atribuições regimentais e atribtáçães coáeridas pela Lei Municipal nº 1647/2006, atribuições
capxtuiadas na La Federal nº 8.142 de 28 de demão de 19%, na Lei Federal nº 8389/1990, e Pºrtaria «1043332166.

RESOLVE:

Art. iº: Anuínda & autorizando & aquisiâo de mta-ias e mas da diversos serviços para atender a Swetaria Muai-cípai de Saúde ée ibiraçu—Es. A 2
Art. zº: Em resºlução entre em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições contrárias.

Adriana Siqueira Pãei

Presiêente do (20535th fºiuuícipâi de Saúde

Homoioga a Resoiução CMS nº 08, de 11 de Dezembro de 2019, nos temas da Portaria de Mação nº 19.917 de»ª—Zííiízsíâ. .
EE)/sida Peiissari Oliveira

Secretária Municipal de Saúde

mrmo ”msm-— macio W Nº mima WWWRESULTADO ms MW &»
?REGÃO macular.
Nº 08312019

A Prefeitum &unãdpai de Ibiraçu, toma púbiico o machadº da amostra do PP 9833019 avaiiada pela Samus. Foi aprovada
& ama/sta da empresa MW PMELARLR EIREu EPP para n item 14“

Luana Guasâ

'egoeira
kz .

Ramune na umnçâo — mio mesa—im nº asa/2039 mmªo nº 24243

RESULTADO QE ÚCXTAÇÃG

ºna—sâo- Paãsaàcm.

Nº OSBÍZGZQ

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, tama pábiico () mm do PP m citada, onde declara vencedora as maes
Cesootec Papelaria E Inf. Ltda EPP nos tem: 13, 32, 44, 63 e 76- cºm Com. e Nutrição ªida Me no item "59. Gleba
Parreira & Sup. Ltda EPP nos itens 53, 61, 77, 78, as e 97. MW Pap. aai EPP nos seus 4, 6, 8, 10, 11,12, 14, 15, 16
19! 20, 22, 23, 7.4, 25, 26, 27, 13139 29, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 58, 60, 67, 70, 72, 73, 74, 85, 87, se, as, 90, 9;
93, 94, 98, 99, 106, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108- N “ma Gamão Dist. Ltda EPP nas ªsas: 1, 2', 3. ”5, ?
17, 21, 43, 49, 54, 57, 69, 75, 92 E 95. Pol? Com. Eira? EPP ms item: 31, 33, 41, 62, 68, 71, 79, ao, 81, 82, 83, 84“ e 96
Proseg Textil Com, areª nos itens: 9, m, 34, 35, as, 37, 38, 39, 52, 54, 65, 66, 109, na e 111.

Luana GuastlPregoeira _ &
ann IEE . ... W&Mnãdpalxszgmí
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A SEMARH,

Segue orçamentos comidos pela Secretaria requisitante, juntamente com
estimativa de preço referente ao Processo nº 2059/2020.

Ibiraçu, 29 de Maio de 2020.

((;—e.? y_

ªê

Gilâianiª'Favaro
Gerente de Administração Gerai e Suprimento





Í Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda Data / Hora! iª _ . .! . . V— ;* *: ORÇAMENTO “ 27/05/2020 17.46.27|. " . : “ __“'_“'*“'“ª_“*ª! ( IR.,MÉX Avenida. Presidente Tancredo Neves, 2103 - Zacarias Página' Caratinga * HG 'I 001VDadºs do cliente [Ik ,..)Nome do Clienie: " i Telefone:000308 — FUNDO MINICIPAL na:—ggyggmggulamàcu | (027) 32570595
Nome Fantasia:
,AIHNDD IBIRACUEndereço: Cep:RUA DOMIÇIçLnglyyêuMARTINS. 33 29670000Bairro: Localidade: UF:CENTRO IBIRACU ES
Dados do OrçamentoE Numero: Cºnd. Fºto,: Entrega: Frete: FatMinimo: Validade Prupnsm:5003722 30 DIAS '? DIAS CIF 200,00 03/06/2020

Conforme vossa solicitação, tamos a satisfação de oferecer no.-:sete) preço($) da(s) mercadoria(s) abaixo ralacionadaís)
“Item Código Descrição Qtd.1ªUM 1ªUM ' Qtd.2ªUM 2ª UM VIr,Uni't Total
01 002741 TOUCA SANEONADA DESCARTAVEL (2/100 - DESC 15,00 PC 0,15 CX 27,0000 405,00
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TOTAL ORÇAMENTO: 405,00





- Item _ , Especificação: — . , Unidade» Qtde : - 'Valor Unit., * Valdi- Totai

AGUA DESTILADA para injeção. Solução
Injetável. Sistema Fechado e Isento de PVC. Estéril
e Apirogênica. Frasco plástico ampola com escala
graduada 10 ml. Validade mínima 12 meses.

UN 3000 0,36 1080, 00

ALCOOL ETILICO 700/11 GEL ANTISSEPTICO
' FRASCO/BOLSA 800 ML REFIL Álcool etílico
hidratado 70% , gel, antisséptico, incolor,
bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml,
frasco ou bolsa plástica, tipo refil, com 800 mL.
Alcool etílico hidratado, agente espessante,
umectante e emoliente, glicerinada,
antirressecamento de mãos, sem deixar resíduos,
de fácil espalhabilidade, sem enxague, sem

. fragrância, sem corante, hipoalergênico, pH entre
6,5 e 7,5, refil "tipo bag—inbox“, com 800 mL,
Bactericida, densidade aproximadamente de 0,90
g/ml, viscosidade 8.000 a 10.000 cps medida a
temperatura de 20 a 25 graus celsius. Utilização
antissepsia de mãos. Apresentar laudo de atividade
antimicrobiana: a) bactericida contra Staphylococus
aureus, Pseudomonas sp, Mycobacterium
tuberculosis: b) virucida contra: vírus lipofilicos ou
envelopados e vírus não envelopa dos (rotavírus) e
fungicida. Os refis deverão vir em embalagens
individuais, lacradas, com bico dosador, contendo
número do lote e datas de fabricação e expiração.
Os dispensadores deverão ser providos através de
comodato, estando a empresa ganhadora obrigada
a providenciar a instalação, manutenção e
substituição dos mesmos, sempre que necessário.
É obrigatória a apresentação da FISPQ, da Ficha
Técnica do produto e do respectivo Registro no
Ministério da Saúde.

UN 200

AVENTAL DESCARTÁVEL para procedimentos
hospitalares, não estéril, hidrofóbico, com mangas
longas E elástico no punho, tamanho único,
confeccionado em tecido 100% polipropileno,
atóxico, a impermeável a líquidos, decote traseiro
com viés no acabamento um par de tiras para
amarrar na cintura e outro para amarrar no
pescoço—, gramatura mínima 40 gramas/mz,
acabamento no mínimo em costura overlok e/ou no
viés. Acondicionado em embalagem individual,
contendo dados de identificação do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade, número de
registro na ANVISA, procedência a atender a

UN 5.000

18,80
94000, 00



legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto. Cor branca , verde e/ou azul.
DESINFETANTE HOSPITALAR de nível
intermediário à base de peróxido de hidrogênio
acelerado, para superficies fixas nome comercial:
oxivir concentrado características composição:
peróxido de hidrogênio 4,25 per, acido fosfórico,
tensoativos aniônicos, tensoativos não—aniônicos,
solvente, coadjuvante, tamponante, sequestrante e
água deionizada. aspecto: líquido, límpido cor:
incolor indices mínimos de acidez ph (puro): 0,5 -
1,1 densidade : 1,019 — 1,054 g/mi teor ativo: 4,25
- 4,50 per. Referencia comercial: oxivir tb — diluído
em água, pronto para uso apresentação: frasco
com borrifador, capacidade: 950 mi.. Registro na
ANVISA e prazo de validade no minimo 24 meses.

Frasco 400

19,60
oferecem:
Proactioa
Dxi — spr
750ml
pronto us
com laudo
contra o

COVID-l 9

7840, 00

DESINFETANTE HOSPITALAR ! Desinfetante
hospitalar de nível intermediário (bactericida,
fungicida, virucida e tuberculicida) para superficies
fixas e artigos não criticos, formulado "a base de
peróxido de hidrogênio acelerado - nome
comercial: oxivir Five 16 concentrado. Limpa e
desinfeta superficies como vinil, acrílico, e outras
superficies plásticas, aço inox, alumínio, laminados,
vidros, entre outros. Eficiente contra vírus, fungos
e bactérias, incluindo Hepatite C, HIV type 1,
Candida albicans, Trichophyton
mentagrophytes,5taphylococus aureos, Salmonella
choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococus áureos MRSA, Acinetobacter
baumannii, Kiebsiela pneumoniae e Emterococus
faecallis VRE. Sistema J—Flex Dosagem: Limpeza
diária —- 1:256, Limpeza pesada -— 1:128, Limpeza e
eliminação de vírus — 1:64, Limpeza e desinfecção
—— 1:16 — diluído em água, pronto para uso
apresentação: acondicionado em frasco de plástico
resistente, capacidade: 1,5 ml. Registro na ANVISA
e prazo de validade no mínimo 12 meses.

FRASCO 270

36,00

oferecema

9720, 00

S

Proacticn
oxi

1.000ml
com lauda
contra
covid—l9

— ultra

alto rendimento

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfoihas
em plastico ABS, PP e/ou similar de alta resistência.
Acompanhado de chave que permite a abertura
somente do masmo, parafusos e buchas para
instalação. Sistema de abertura tipo báscula ou
similar, suporta papel de 2 e 3 dobras. Cor branco
e/ou gelo. Registro no INMETRO, Garantia de
fabricação mínima de 6 meses.

UN 25

DISPENSER PARA ALCOOL GEL E/OU
SABOENTE LIQUIDO com tampa frontal
basculante, em plástico Polipropileno, Composto
Aditivado reforçado na cor branco e/ou gelo.
Capacidade para um refil bag—in -box de 800 ml.
Trava de segurança. Visor frontal. Fixação com
buchas expansíveis. Dimensões externas: 125 mm
de largura x 280 mm de altura x 120 mm de
profundidade. Registro no INMETRO, garantia de

UN 50



fabricação mínima de 6 meses.

LENÇOL DESCARTAVEL com dásUcD ,
confeccionado em material TNT, atóxico, gramatura
mínima de 209/m2, medindo 2,00 de
comprimentos e 0,90 cm de largura. Compatível as
boas práticas e normas da ABNT.

UN 5.000 10.000,00

LUVA CIRURGICA DE. LATEX. TAMANHO 9,
formato anatômico, punho ajustado, ambidestra,
espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio—absorvivel, hipoalergenico. Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX 10
345,00

450, 00

10

LUVA CIRÚRGICA DE LATEX. TAMANHO M,
formato anatômico, punho ajustado, ambidestra
,espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio—absorvivel, hipoalergenico. Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX 15
45,00 675, 00

11

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO P,
formato anatômico, punho ajustado, ambidestra ,
espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bío-absorvivel, hipoalergenico. Registrado na —
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX 45,00 225,00

12,

MASCARA CIRÚRGICA com elástico,
descartável, tripia camada com filtro eficiência
de filtração bacteriana; pregas horizontais,atóxica,
tiras super resistentes com aproximadamente de
40 cm de comprimento; clips nasal com
aproximadamente 14 cm de comprimento;
descartável; Registro na ANVISA e prazo de
validade no mínimo 12 meses. Caixa contendo 50
unidades.

CX 20

140,00 “_2800,00

13

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO
RESPIRADOR, aplicação proteção contra bacilos
e/ou virus, constituído por fibras sintéticas
dispostas em no mínimo 4 camadas com formados
em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas
para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo
da máscara e eficiência mínima de filtração de 95%
de partículas de até 0,3 micrometros. . Com
certificado de aprovação como pff/2 e/ou nºs e
Registro do MS e ANVISA. Descartável, atóxica e
hipoalergênica. Embalada individualmente, prazo

— de validade mínima de 12 meses. Garantia de
fabrica.

UN 300

15, 98

4794,00

14

PAPEL GRAU CIRURGICO - ROLO ISMM X
100M -para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não solte
fibras ou felpas durante o uso gramatura 60 a
Bºg/metro quadrado e porosidade controlada a
outra face em filme plástico laminado transparente

Rolos 100

62,00
6200, 00



multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente
ao calor em ambas as faces ate 140% indicadores
químicos para esterilização a vapor saturado
impressos em local que não permita a migração de
tinta para o interior do envelope durante a
esterilização e mudança de cor que indique que a
embalagem foi exposta ao processo apresentar
laudo de barreira bacteriana (boa) que comprove a
eficiência de filtração as bactérias da embalagem
deve estar de acordo com todas as partes da
norma brasileira (nbr) normas da ANVISA e
devidamente registrada no ministrado da saúde as
empresas deverão apresentar no momento do
certame laudos referentes a NBR 14990. Garantia
de fabricação. Prazo de validade mínima de 12
meses. Rolo contendo 100 metros.

15

PAPEL GRAU CIRURGICO — ROLO 30MM )(
100M —para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não solte
fibras ou felpas durante o uso gramatura mínima
60 a Bag/metro quadrado e porosidade controlada
e outra face em filme plástico laminado
transparente multicamadas (poliéster e
polipropileno) resistente ao calor em ambas as
faces ate 140% indicadores químicos para
esterilização a vapor saturado impressos em local
que não permita a migração de tinta para o interior
do envelope durante a esterilização e mudança de
cor que indique que a embalagem foi exposta ao
processo apresentar laudo de barreira bacteriana
(bpe) que comprove a eficiência de filtração as
bactérias da embalagem deve estar de acordo com
todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da ANVISA e devidamente registrada no ministrado
da saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR
14990. Garantia de fabricação. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Rolo contendo 100 metros.

Rolos 100

120, 00

12000, 00

16

PAPEL GRAU CIRURGICO — ROLO SOMM )(
100M -para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não solte
fibras ou felpas durante o uso gramatura mínima
60 a Bºg/metro quadrado e porosidade controlada
a outra face em filme plástico laminado
transparente multicamadas (poiiéster e
polipropileno) resistente ao calor em ambas as
faces ate 140% indicadores químicos para
esterilização a vapor saturado impressos em local
que não permita a migração de tinta para o interior
do envelope durante a esterilização e mudança de
cor que indique que a embalagem foi exposta ao

Rolos 100

21, 00

2100,00



processo apresentar laudo de barreira bacteriana
, (bpe) que comprove a eficiência de filtração as
, bactérias da embalagem deve estar de acordo com
todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da ANVISA e devidamente registrada no ministrado
da saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR
14990, Garantia de fabricação. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Rolo contendo 100 metros.

17

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO interfblhado
com 2 ou 3 dobras na cor branca, não reciclado
composto por fibras virgens, sem fragrância,
impurezas e furos com resistência a umidade
acondicionados em pacotes 1000 folhas medindo
22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura

, conforme NBR. Fardo com 1000 folhas.

Fa rdo 15
135,00

18

DISPENSER saboneteira contendo no mínimo 800
ml de sabonete com formula cuidadosamente
balanceada, destinada a limpeza suave das mãos e
rosto. Proporciona maciez e suavidade. Esse
produto não agride a pele e possui PH neutro.
Propriedades físicas químicas: PH 100% : 5,5 - 6,0
Aparência e Odor: Liquido peroiado e perfumado.

, Densidade: 1,005 - 1,008 g/cm Viscosidade: 1,000
— 1,5000 CPS (Viscosímetro FUNGILAB VISCO
BASIC SPINDLE 3/20 RPM). Temperatura 205 a
255. Solubilidade na água: 100% Pronto para usar.
Sem diluir. Fragrância: neutra, erva doce e/ou
similar em suavidade. Registro na ANVISA e prazo
de validade mínimo de 12 meses.

REFIL DE SABAO LIQUIDO PARA USO“

UN 100

19

SACO para REMOÇÃO (CDRPOS/ÓBITO) com
'ZIPER, Confeccionado em Poliéster qualidade

com pati-vei com as norm as ABNT, certificado de
garantia do fabricante. Tamanho mínimo 2,04 cm
de comprimento e 75 cm de largura.

UN 100
20,00

2000, 00

20

SOLUÇAO ALCOOLICA A BASE DE
DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA 0,5% . Uso
hospitalar. Almotolia de 100 ml. Embalagem deve
conter dados de identificação, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Documentos necessários: Registro no Ministério da
Saúde para antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06)
e ficha técnica

Almotolia 50

145, 00

21

SOLUÇAO AQUOSA DIGLUCONACO DE
CLOREXIDINA A 0,2%. + TENSOATIVOS. USO

, hospitalar. Almotolia de 100 ml. Embalagem deve
conter dados de identificação, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Documentos necessários: Registro no Ministério da
Saúde para antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06)
e ficha técnica

Almotolia 80

128, 00



22

SOLUÇÃO DESINFECTANTE E DEGERMANTE A
BASE DE DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA Zº/o
+TENSOATIVOS para uso hospitalar,
acondicionado em frascos opacos resistentes, com
tampa rosqueável. Embalagem deve conter dados
de identificação, procedência, lote e validade,

' conforme RDC 184 de 22/10/2001. Documentos
necessários: Registro no Ministério da Saúde para
antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06) e ficha
técnica. Frasco 1 litro.

LT 10 22,00 220, 00

23

TOUCA HOSPITALAR, descartável, Sªnfonada,
elástico de alta qualidade soldado em toda a volta,
oferecendo resistência e conforto para o uso
prolongado, material não tecido 100%
polipropileno, na cor branca, azul e/ou verde
(negociável no ato da entrega), tamanho único,
característica adicional; hipoalergênica, atóxica,
inodora, unissex. Procedência a atender a
legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto, garantia de fabricante. Pacote com 100
unidade cada.

PC 15

21,00

315, 00

validade da proposta: lSdias

Vila Velha 27 de maio de 2020
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PROPOSTA COMERCIAL - ORÇAMENTO

Data: 27/05/2020
Orçamenfo NT 3413

Validade do Orçamento: 15 dias

RN *O R
Empresa: Innova Surgical CNPJ: 21.605393/0001—79

Razão Social: Innova Surgical Produtos Hospitalares LTDA
Endereço: Avenida São Luíz, nª 994 - Setor Moinho dos Ventos, Goiânia/Go

ELIENE

Instituição: Prefeitura Municipal de Ibiraçu CNPJ: 14.635.%á/0001—40
Endereço: Rua Martins Pescador, 11.26, Bairro Ericina » Centro, CEP: 29.670-000, Ibiraçu -— ES
Telefone: 27.999616—9811/273257-053 Setor: Compras/AutorizaçõesIP.—mails: - Contato:
neu - ' 1 : : . renovª: . : ' - ' ª: ”vi-.um. -. oro; ' ' :*vm'om.» ,

AVENTAL DESCARTAVEL para procedimentos
hospitalares, não estéril. hidrotóbico, com mangas

longas & elástico no punho, tamanho único,
confeccionado em tecido 100% polipropileno, atóxico, a
impermeável a líquidos, decote traseiro com viés no

acabamento um par de tiras para amarrar na cintura e
outro para amarrar no pescoço, gramatura mínima 40

gramas/mz, acabamento no mínimo em costura
overlok e/ou no viés. Acondicionado em embalagem

individual, contendo dados de identificação do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade,

número de registro na ANVISA. procedência a atender
a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.

Cor branca , verde e/ou azul.
Detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM

R$ 29,50 5.000 R$ 150.500,00

LENÇOL DESCARTAVEL com elastico , confeccionado
em material TNT, atóxico, gramatura mínima de

8 20g/m2, medindo 2,00 de comprimentos e 0,90 cm de R$ 2,80 5.000 R$ 14.000,00
largura. Compatível as boas práticas e normas da

ABNT,

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO G, formato

anatômico, punho ajustado, amhidestra, espessura
uniforme e resistente, lubrificação com pó bio—

absorvivel, hipoalergenico. Registrado na ANVISA.
Garantia de fabrica. Prazo de validade mínima de 12

meses. Caixa com 100 unidades,

R$ 39,00 10 R$ 390,00

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO M, formato
anatômico, punho ajustado, ambidestra, espessura

uniforme e resistente, lubrificação com pó bio-
absorvivel, hipoalergenico. Registrado na ANVISA.

Garantia de fabrica. Prazo de validade mínima de 12
meses. Caixa com 100 unidades.

10 R$ 39,00 15 R$ 585,00



LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO P. formalo

anatômico. punho aiuslado. ambidestra. espessura
uniforme e resistente, lubrificação com pó bio-

absorvivel, hipoalergenico. Registrado na ANVISA.
Garantia de fabrica. Prazo de validade mínima de 12

meses. Caixa com 100 unidades.
MASCARA CIRURGICA com elastico. descartavel,

tripla camada com filtro eficiência de filtração
bacteriana; pregas horizontais,atóxica. tiras super

resistentes com aproximadamente de 40 cm de
comprimento; clips nasal com aproximadamente lá em

de comprimento; descartável; Registro na ANVISA e
prazo de validade no mínimo 12 meses. Caixa contendo

50 uniclaazlãE : ]'R'E'SP“MASCARA DE PRUTEÇAU FA — ADUR,
aplicação proteção contra bacilos e/ou virus,

constituído por fibras sintéticas dispostas em no
minimo 4 camadas com formados em concha ou bico
de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça.
clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência
mínima de filtração de 95% de partículas de até 0.3
micromelros Com cgnmcadldeªrovacão como

li R$ 39.00 5 R$ 195,00

12 R$ lª'-5,00 20 R$ 2.900,00

13 R$ 15.90 300 R$ li.770,00

SACO para REMOÇÃO (CURPUS/ÚBITO) COM ZIPER.
Confeccionado em Poliéster qualidade compatível com

19 as normas ABNT, cerlificado de garantia do fabricante. R$ 16,00 100 R$ 1.600.00
Tamanho mínimo 2,01. cm de comprimento e 75 cm de

largura.

TOUCA HOSPITALAR. descartável. sanfonada. eláslico
de alta qualidade soldado em toda a volta., oferecendo

resistência e conforto para o uso prolongado, material
não tecido 100% polipropileno, na cor branca, azul e/ou

23 — verde (negociável no ato da entrega). tamanho único. R$ 15.50 ' 15 R$ 232.50
caracteristica adicional; hipoalergênica. atóxica.

inodora. unissex. Procedência a atender a legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto, garantia de

fabricante. Pacote com 100 unidade cada.

MALIJRlOIAla R$ 172.172,50

WES
Frete: CIF - POR CONTA DO REMETENTE

Pagamento: por nota de empenho — máximo 30 dias.
Prazo: 5-10 dias

Dados Bane: Banco Bradesco - Agência àSó, Conta Corrente PJ:14.310—3WMM

6236370882 ". , '.;..innews-.Or-giÇa-lic'oin'ihr .



_ Injetável Siátema »FeChadc e isento de PMC Estéril _
& Apimgênica Frascº piástico ampcia com escaia
graduada iii mi vaidade minima :L—z meses»

UN» 1 ªíª3fíº£ii3f »i .*

É Amam ET “upº 70% GEL Aª »_
FRASCO/Bºnªit seu ML REFIL Álcooi ati!

hidratado Edlª/"o, , gei, antiwéptico, imm:,
bactericida, densidade aproximada (3,99 gimi', *_»

_* frascº ou» miga piãstica, Lipe rafii, mm 8GB msi—_.
»—*_ Álcool amica hidratada,
' umectanteª ,e- ªe'ªriidi *
»_ antirressecamento dia mãos,
*— de fácii

» gjwmi wscowdade & OQO a 10 »ºººÇPS me
temperatura de 20» a

1 aureus, Pseudºmºnas Sp,
Lftuiaercuioas, )wmcida contra vim linafíii
j envelºpados & virus nãº enveldpa dºs (rºtavírus) E
, Tung da». ºs rails daverãe vir ';em embaiagens
** individuaxa, iacradas, ”com bi Ep» dosador, contendo»
“_ numerº da iate e» datas de fahricaçãp & expiraçãº
ºs dispensadores deverão Ser prºvidas através dia
Camada—jº, estando a empresa ganhadora obrigada *
a pmvndencaar & instaiação, manutenção e
substituição dos mesmºs, sempre que na “:s-sério.
É abrigatena _*a aprasentação da FISPQ,

. Ministériº da“ »Saúde,

agante espessante,
glicerinada, . '

mit deixar residuos, .
espalhabilidade, sºm enxague, _ sem:

_“ fragrâncra, sem garante, mpoaiergênico, pH Entre
16 5 e ?, 5, refil "t,-i ipo bag—inbox com Sºº m-,L **
í* Sentei-“idéia, dansidade aproximadamente “50,99 *

ads. pe “ius. Utilização—º
antissepsia de mães Ap __ sentar ia do de atividade

antimicrobiana a) bactericida Contra Staphyiococus»_ ;
M: cohacterium ".

Técnica dº» produto .e do respectivº Registra np

hospitaiares, não estam mdmfóhica, com mangas *
—- lºngas & elásticº nº punhº, tamanho únicº,
_confeccionadp em Legiao, 3,96% pºiípmpiieno,
atóxico, E impermeavel a iiquidºs, decote traseira _
com viés nº acabamento um: par de tiras para _

» amarrar na» cintura e entre: para amarrar no »=_
_ manage, gramatura minima 4a gramasfmz '
acabamento no minimo e costura war—tok «;*/pu no

—, viés, Acondicionaeio em embaiagem indiViduai
». matandº dados de identi mação do fabricante, data ;;

de fabricaçãº e prazo da» vaiidade, número de _
registro na ANVISSA procedência & atender a *_

UN ÍÍ 5.600? Í



legislaçâo sanitáriá dirigente e pertinente“ ao — '
produto. Corbranca , verde e/ou azul.
DESINFETANTE * HOSPITAL-AR de nível &
intermediário à bem de peróxido de hidrogêniº
acelerado,. para superficies fixas nome comerciai:
oxivir concentradó características composição: '
peróxido “de hidrogênio 4,25 per, acido fosfórico,
tensºativos aniônicos, tensoativos não-aniônicos,
soivente, coadjuvante, tamponante, sequestrante e
"água deionizada. aSpecto: liquido, iimpidd cor:
incolor indices mínimosde acidez ph (puro): 0,5 º

. “1.1 densidade : 1,019 « 1,054 g/mi teor ativo: 4,25
»- 4,50 per. Referencia comercial—: oxivir tb — “diluído
em água, pronto para usº apresentação: frasco
com borrifador, capacidade: 950. mi. Registro ,na
ANVISAVe prazo de validade no minimo 24 meses.

Frasco 400

* DESINFETANTE HOSPITALAR ' ! “Desinfetante

hospitalar de nivel intermediário (bacteriúria;
fungicida, vime—ida e tube—redimida“) para superfícies
fixas e artigos não criticos, formulado à base de '
peróxido de hidrogênio acelerado — nome Z
comercial.: oxivir Five 16 concentrado. Limpa e-
desinfeta superficies como vinii, acrílico, e outras
superficieà plásticas, açº inox, aluminio, laminados,
vidros, entre outros. Eficiente contra vírus, fungç's
e bactérias,. incidindo Hepatite C, HIV type 1,
Candida aibicans, Trichophyton

* , mentagrophytesâtaphviococus aureos, Salmoneiia
choiera'e'suis, Pseudomonas, aeruginºsa,

' Staphyiococus áureos MRSA, Acinetobacter
baumannil, Kiebsieia pneumoniae e Emterocccus
faecaiiis VRE. Sistema J—Flex Dosagem: Limpeza
diária— 1:256,. Limpeza pesada — 1:128, Limpeza e- -_
eliminação de virus «— 1:64, Limpeza e desinfecção
— 1:16 — diluído em água, pronto para uso :=
apreaentação: acºndicionado em frasco de plástico
resistente, capacidade: 1,5 mi. Registro na ANVISA
e prazo de validade no minimo 12 meses.

FRASCO“ _ 270 » (Vó

DISPENSER-PARA PAPEL TOALHA interioihas; "
em plasticio ABS, PP ie./,ou similar de alta resistência.
Acompanhado de chave que permite 'a abertura
somentedo mesmo, parafusos e buchas para
instaiação; Sistema de abertura tipo báàcuia ou

;simiiar, suporta papel de 2 e 3 dobras, Cor branco
e/ou gelo, Registro no INMETRO, Garantia de '
fabriciação minima deá meses. .

UN 25

DISPENSER PARA "ALCOOL GEL E/ou
;.SABOENTE LIQUIDO com tampa frontai
bascuian'te, em plástico Poiipr—opiieno, Composto

— Aditivado reforçado “na cºr branco e/ou gelo.
Capacidadé para um rem bag—m—box de 800 mi.
Trava de segurança. Visor frontai. Fixação com
buchas expansiveis. Dimensões externas: 125 mm _
de iargura x- 280 mm de 'aitura x 120 mm de
prºfundidade. Registro no INMET RO,,Vgarantia de

UN 50



fabricação mínima de 6 meses.

LENÇOL DESCARTÁVEL com elástico ,
confeccionado em materiai TNT, atóxico, gramatura
mínima de Zºo/mz, medindo 2,00 de
comprimentos e 0,90 cm de iargura. Compatívei as
boas práticas e normas da ABNT.

U N

gªmão,
Vii ooo?

5.000

LUVA CIRÚRGICA DE LATEX. TAMANHO 9,
formato anatômico, punho ajustado, ambidestra,
espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio«absorvivei, hipoaiergenico. Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de vaiidade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX 10

10

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO M,
formato anatômico, punho ajustado, ambidestra
,espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio—absorvivei, hipoaiergenico. Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica, Prazo de validade
mínima de 12 meses. Caixa com iOO unidades.

CX 15

11

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO P.,
formato anatômico, punho ajustado, ambidestra ,
espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio—absorvivei, hipoaiergenico. Registrado na
ANVISA, Garantia de fabrica. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX

12

MASCARA CIRÚRGICA com elástico,
descartável, tripia camada com filtro eficiência
de filtração bacteriana; pregas horizontais,atóxica,
tiras super resistentes com aproximadamente de
40 cm de comprimento; clips nasai com
aproximadamente 14 cm de comprimento;
descartávei; Registro na ANVISA e prazo de
vaiidade no mínimo 12 meses. Caixa contendo 50
unidades,

CX 20

13

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL rxpo
RESPIRADOR, apiicação proteção contra bacilos
e/ou virus, constituido por fibras sintéticas
dispostas em no minimo 4 camadas com formados
em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas
para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo
da máscara e eficiência mínima de filtração de 95%
de partículas de até 0,3 micrometros. . Com
certificado de aprovação como pff/2 e/ou n95 e
Registro do MS e ANVISA. Descartável, atóxica e
hipoaiergênica. Embolada individualmente, prazo
de vaiidade mínima de 12 meses. Garantia de
fabrica,

UN

Jarra.

309

14

PAPEL GRAU CIRURGICO — ROLO 15MM X
100M ºpara esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável a vapor e ar em dupia face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não solte
fibras ou felpas durante o uso gramatura 60 &
Stig/metro quadrado e porosidade controlada a
outra face em fiime plástico laminado transparente

Rolos 100



químicos para esterilização a vapor saturado
impressos em loca! que não permita a migração de
tinta para o interior do envelope durante a
esterilização e mudança de cor que indique que a
embalagem foi exposta ao processo apresentar
laudo de barreira bacteriana (boa) que comprove a
eficiência de fiitração as bactérias da embalagem
deve estar de acordo com todas as partes da

"rnuiticamadas (poliéster e polipropileno) resistente
ao calor em ambas as faces ate Mººr. indicadores

norma brasileira (nbr) normas da ANVISA e
devidamente registrada no ministrado da saúde as
empresas deverão apresentar no momento do
certame iaudos referentes a NBR 14990, Garantia
de fabricação. Prazo de vaiidade mínima de 12
meses, Raio contendo 100 metros.

15

ª das faces em papei grau cirúrgico que não solte

60 a Bºg/metro quadrado & porosidade controlada
a outra face em filme plástico iamlnado

polipropileno) resistente ao caior em ambas as
” faces ate 140% indicadores químicos para

minima de 12 meses. Roia contendo 100 metros.

PAPEL GRAU CIRURGICO - ROLO BOMM )(
WDM “para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave & vapor ou oxido de etileno
,oermeavei a vapor e ar em dupla face sendo uma

fibrae ou felpas durante o uso gramatura minima

transparente multicamadas (poliéster e

esterilização a vapor saturado impressos em iocal
que não permita a migração de tinta para o interior
do envelope durante a esteriiização e mudança de
cor que indique que a embalagem foi exposta ao
processo apresentar laudo de barreira bacteriana
(ope) que comprove a eficiência de filtração as ª
bacterias da embalagem deve estar de acordo com
todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da ANVISA e devidamente registrada no ministrado
da saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR
14990. Garantia de fabricação. Prazo de validade

Rolos 100

16

? PAPEL GRAU CIRURGICO .. ROLO SOMM )(

5 60 e 8ngmetro quadrado e porosidade controlada %

mon «para esterilização de materiai medico
hospitaiar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,peri'neável a vapor e ar em dupla face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não solte
fibras ou felpas durante o uso gramatura minima

a outra face em filme plástico laminado ª
transparente multicamadas (poiiéster e %
polipropileno) resistente ao caior em ambas as ª
faces ate 140% indicadores químicos para .
esterilização a vapor saturado impressos em local
que não permita a migração de tinta para o interior 3
do erweiope durante a esterilização e mudança de
cor que indique que a embaiagem foi exposta ao

Rolos 100



ª processo apresentar laudo de barreira bacteriana
(boe) que comprove a eficiência de filtração as
bactérias da embalagem deve estar de acordo com
todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da ANVISA e devidamente registrada no ministrado
da saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR
34990. Garantia de fabricação. Prazo de validade a
minima de 12 meses“ Rolo contendo 100 metros.

17

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO interfolhado
com 2 ou 3 dobras na cor branca, não reciclado
composto por fibras virgens, sem fragrância,
impurezas e furos com resistência a umidade
acondicionados em pacotes 1000 folhas medindo
22,5cm de comprimento >< 20,5cm de largura
conforme NBR. Pardo com 1000 folhas.

Fa rdo 15

(
&“

N».

*:

18

REFIL DE SABAO LIQUIDO PARA uso
DXSPENSER saboneteira contendo no mínimo 800
ml de sabonete com formuia cuidadosamente
balanceada, destinada a limpeza suave das mãos e
rosto Proporciona maciez e suavidade. Esse
produto não agride a pele e possui PH neutro.
Propriedades fisicas químicas: PH 100% : 5,5 — 6,0
Aparência e Odor: Liquido perolado e perfumado.
Densidade: 1,005 — 1,008 g/cm Viscosidade: 1,000
- LSOOO CPS (Viscosimetro FUNGILAB VISCO ;
BASIC SPlNDLE 3/20 RPM). Temperatura 205 a
25%. Solubilidade na água: 100% Pronto para usar.

Í Sem diluir. Fragrância: neutra, erva doce e/ou
simiiar em suavidade. Registro na ANVISA e prazo
de validade minimo de 12 meses.

UN 100

19

SACO para REMOÇÃO (CORPOS/ÓBITO) com :
ZIPER, Confeccionado em Poliéster qualidade
com native! com as norm as ABNT, certificado de
garantia do fabricante. Tamanho minimo 2,04 cm
de comprimento e 75 cm de largura.

UN 100

20

SOLUÇÃO
DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA 0,5% . Uso
hospitalar. Almotolia de 100 ml. Embalagem deve
conter dados de identificação, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Documentos necessários: Registro no Ministério da
Saúde para antisséoticos (RDC nº. 199, 26,'i.0/06)
e ficha técnica

ALCOÓLICA A" BASE DE“

Almotolia 50

21

SOLUÇÃO AQUOSA DIGLUCONACO DE
CLOREXIDINA A 0,2% + TENSOATIVOS. Uso
hospitalar, Almotolia de 100 ml. Embalagem deve
conter dados de identificação, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Documentos necessários: Registro no Ministério da
Saúde para antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06)
e ficha técnica

Almotolia 80
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MEDCOM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PROPOSTA COMERCIAL

Contagem — MG, 27 de maio de 2020. A Prefeitura de Ibiraçu Atenção: Sra. Kely

Ref.: Cotações de preços AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Dados da Em resa Nome da Empresa: MEDCOM ElRELl CNPJ: 22.635.177/0001—05 Endereço: rua Guanabara, 165, bairro Arvoredo Il, Contagem/MG, CEP: 32113-505 Responsável pela proposta: DANIEL MOREIRA CAMPOS DE AMARAL E-mail do responsável: daniel©medcom.com.br Telefone/Fax: (31) 3333-5699 E-mail do setor de vendas: vendas.opublico©gmail.com DADOS BANCÁRIOS (BRADESCO): AGENCIA 3796-6 CONTA CORRENTE 30.538-3

Rua Guanabara nº: 165 - Bairro: Arvoredo II — CEP:32.I 13-505 - Contagem/MG

Telefone: 31.3333—5699 - email: tudo ublicoSíãrºmailcom

CNPJ: 22.635.I77/0001-05 — Insc. Municipal/MG: 72.079,190-0



MEDCOM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS *

Prezados Senhores,

MEDICOM ElRELl, inscrita no CNPJ sob o nº 22.635.177/0001-05, com sede e domicílio na rua Guanabara, 165, bairro Arvoredo ll,
Contagem/MG, CEP.32.113—505,neste ato representada pelo seu diretor, Sr. DANIEL MOREIRA CAMPOS DE AMARAL, portador da

Carteira de Identidade nº MG 16494308 SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 098.258.876-30, brasileiro, solteiro, após análise do referido

instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, informamos que vivemos um enfrentamento de pandemia onde

os materiais objetos desta proposta são rapidamente absorvidos pelo mercado, deste modo quando do recebimento, faremos nova

verificação de estoque e informaremos da disponibilidade de atendimento. Assim, se propõe a fornecer os itens abaixo, sob sua inteiraresponsabilidade, nas condições a seguir:

VALOR VALOR TOTAL

mem , ª ' DESCRIÇÃO “UNID QUANTIDADE UN”

MASCARA — tipo retangular - SMS — tripla camada: composta de 3 camadas, sendo 2 camadas de tecido não tecido (TNT) polipropileno, e 1 camada FILTRO SMS (Spunbonded+Meltblown+Spunbond), BFE (enciência de filtração de bactérias) superior a 95%, maleável, com clipe nasal de fácil adaptação ao contorno do rosto, atóxico, descartável, COM ELASTICO simples nas laterais, de uso único. Gramatura 73 g/mªCERTIFlCADA PELA
ANVISA Marca: MED MASK PACOTE CÇM 50 UN

12 PCT 20 R$ 1 75,00

Rua Guanabara nº: 165 — Bairro: Arvoredo ll — CEP:32.1 l3-505 - Contagem/MG

Telefone: 31.3333-5699 — email: tudo ublicoSfªvmailxom

CNPJ: 27.635.l77/0001-05 — Insc. Municipal/MG: 72.070,190-0



MEDCOM DlSTRlBUIDORA DE MEDICAMENTOS

MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 - COM FILTRO PFF2: máscara facial, tipo fixação com clipe, caracteristicas adicionais FILTRO BFE com 98,8% retenção bacteriológica, 100%, modelo bico de pato, para proteção contra bacilo da tuberculose, e microparticulas, para não absorção de fluidos biológicos constituída de camadas filtrantes de nbra sintética, tratadas eletrostaticamente com tiras de elástico para tixação. Embalagem adequada, constando externamente dados de identilicação. Tamanho único

13 UNIDADE 300

R$ 23,90

R$ 7.170,00

JALECOClRURGlCO NÃO ESTÉRIL SSMMS ALTA PROTEÇÃO'jaIeco descartável fabricado em TNT filtrante 5 lâminas SSMMS (SPUNBONDED + SPUNBONDED + MELTBLOWN + MELTBLOWN + SPUNBONDED) 50 glmª, BFE (enciência a filtração de bactérias) > 95%, polipropileno, maleável, macio, resistente, impermeável. Manga longa,

9 abertura traseira, fechamento com tiras para amarrar atrás do pescoço e na cintura, elástico UNIDADE 5.000

nos punhos. '

R$ 10,90

R$ 54.500,00

Rua Guanabara nº: 165 - Bairro: Arvoredo ll — CEP:32.1 13—505 — Contagem/MG

Telefone: 31.3333-5699 — email: tudo ublicoSI/â mail.com
CNPJ: 22.635.l77/0001-05 — Insc. Municipal/MG: 72.079.l90-0



MEDCOM

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

TOTAL R$65.170,00

Rua Guanabara nº: I65 - Bairro: Arvoredo II — CEP:32.1 13—505 - Contagem/MG

Telefone: 31.3333-5699 - email: tudo ublicoSQºmailxom

CNPJ: 27_.635.177/0001—05 — Insc. Municípal/MG: 72.07º.190-O



MEDCOMªa DlSTRlBUlDORA DE MEDICAMENTOS '
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: informamos que os preços sofrem variações frequentes em razão do enfrentamento da pandemia do COVID- 19, e que deste modo garantimos os valores por 03 (três) dias. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

Declaro, sob as penas da Lei, que nos preços propostos encontram—se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto. Assinatura do proponente:

Contagem, 27 de maio de 2020

Daniel Moreira Campos de Amaral
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU/ES

DADOS

FORNECEDOR: N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI

CNPJ: 22.265,663/0001-70
ENDEREÇO: Rua Santina Pretti - Nº 80
BAIRRO: Mario Giurizatto MUNICÍPIO: Colatina - ES CEP: 29.706-552
TELEFONE: (27) 3722-5217

INSCR. ESTADUAL: 083.09832—1

COMPLEMENTO: Galpão 02

E-MAIL: hOSpitalar©n1farma.com.br

ITEM UND ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

UND

LENÇOL DESCARTAVEL com elástico confeccionado em material TNT,

atóxico, gramatura mínima de ZOg/mZ, medindo 2,00 de comprimentos
e 0,90 cm de largura. Compativei as boas práticas e normas da
ABNT./TALGE

5.000 R$ 1,05 R$ 5.250,00

CX

LUVA CIRURGICA DE LATEX TAMANHO 6 formato anatômico, punho

ajustado, ambldestra,espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio»absorvivel, hipoalergenico. Registrado na ANVISA. Garantia de
fabrica, Prazo de validade mínima de 12 meses. Caixa com 100

10 R$ 40,00 R$ 400,00

CX

unigaggMIALgE
LUVA CIRURGICA DE LATEX TAMANHO M formato anatômico, punho

ajustado, ambidestra,espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio-absorvivel, hipoalergenico. Registrado na ANVISA. Garantia de
fabrica, Prazo de validade mínima de 12 meses. Caixa com 100

. DE RPACK

15 R$ 40,00 R$ 600,00

CX

M
LISIVA CIRURGICA DE LATEX TAMANHO P formato anatômico, punho

ajustado, ambidestra,espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio-absorvivel, hipoalergenico. Registrado na ANVISA. Garantia de
fabrica. Prazo de validade mínima de 12 meses. Caixa com 100

unidªde;.ZIALgE

20 R$ 40,00 R$ 800,00

CX

MÁSCARA CIRÚRGICA com elástico,descartável,tripla camada com filtro

eficiência de filtração bacteriana; pregas horizontais,atóxica,tiras super
resistentes com aproximadamente de 40 cm de comprimento; clips
nasal com aproximadamente 14 cm de comprimento;descarta'vel;
Registro na ANVISA e prazo de validade no minimo 12 meses. Caixa
contendo 50 unidades./DESCARPACK

20 R$ 149,90 R$ 2.998,00

TOTAL DEZ MIL E QUARENTA E OITO REAIS. R$ 10.048,00

VAL DA

PROP.
15 (QUINZE) DIAS.

Colatina — ES, 27 de maio de 2020.

cmo: 23.265,3563/0003 « m
RICHARD DALAPICOLA
)DE'NTlDAG'E: 3.533.194 SWE-s

Rua Santina Pretti, Nº 80 - Galpão 02 - Terréo - Mario Giurizatto - Colatina - ES
CEP: 29106-552 TEL: (27) 3722-5217 - Email: hospitalar©n1farma.com.br

»“m— «n)-IQ :ã'Zzsseôaioom . 70!983,098.32—1
m FARMA DlSTRiBUiDGRA DE

MEDÍCAMENTOS EIRELLI —
Rua: Santina Pretti. nº 80

Gaipâ—o 02 «Termo
Bairro: Mario Giurizatto

! Colaiina — ES CEP; 29.706 —552w &





vim Especiªcaçâº ' -.-_UnEúM—,

Injetávet Sistema Fechado & isento de WC. Estériê
& Aplrogêntcat Frasco plástico ampola com escala »
graduada 10 ml. Validade mínima 12 meses,

AGUA oesnmon para injeção. Soioção

umectante &

::

aureus, Pseudomonas sp, Mycobacterium .»
? tubercutosts: b) vimcída contra: vírus lipoõiâcos ou

É obrigatória a apresentação da FISPQ, da Ficha

g/ml, viscosidade 8.000 a 10.000 cos medida a

ÁLCOOL ÉTÍLICO 70% GEÚÃNWÍÍÉSEPTICO
FRASCO/BOLSA 800 ML REFIL Átcooã etílico
hidratado 110% , get, antisséptfco, mcotor,
bactericida, densidade aproximada 0,90 gfml,
frasco ou boisa piástica, tipo tem, com 860 mL.
Áicoo! etílico hidratado, agente espessaote,

emoliente, ghzerinaoo,
antírressecamento de mãos, sem detxar resíduos.
oe fácil espathabilidade, sem enxague, sem
fragrância, sem corante, hipoatergêmco, pH entre
6,5 e 7,5, rem “tipo bag-ânbox", com 800 mL,
Bacter'xcida, densidade aproximadamente de 0,90

ampara—atura de 20 a 25 graus celsãus. Utihzaçâo "
antísseosia de mãos. Apresentar laudo da atividade
antimicrobiana: &) bactericida contra Staphyãococus

envebpados & vírus não anvelopa dos (rotavirus) &
fungicida. Os refãs, deverão vir em embaiagens
individuais, iacradas, com bico dosador, contendo
número do Kate e datas de fabricação & expiração.
Os dispensadores deverão ser providos através de
comodato, estando a empresa ganhadora obrigada
& providenciar a instalação, manutenção e
substituição dos mesmos, sempre que necessário.

Técnica do produto e do respectivo Registro no
Ministério da Saúde.

UN

UN

3000

200

ª com viés no acabamento um par de tiras para (

AVENTAL DESCARTÁVEL para procedimentos
hospítaiares, não estám, hêdmfóbico, com mangas
longas & elástico no punho, tamanho único,
confeccionado em tecido 160% poiiproplleno,
atóxico, & impermeávei a %équídos, decote traseiro

amarrar na cintura e outro para amarrar no
pescoço, gramatura ménima 40 gramasfmzi
acabamento no mínimo em costura evertok e/ou no
viés, Acondicionado em embalagem individual,
contendo dados de identificação do fabricante, data
de fabricação e prazo de vaiidade, número de
registro na ANVISA, procedência a atender a g

UN 5.000



tegisiaçãa sanitária vigente e pertinente ao
produto. Cor branca , verde «?./cu azui.
DESINFETÁNTE HOSPIYALAR de nível
íntermeáiário à base de paróxêdo de hidrogênio
aceterado, para superfícies fixas nome comercial?:
oxivir cºncentrado características composiçãº:
peróxido de hidrogênio 4,25 per; acido fosfórico,
tensoativos aniônxos, tensoativos não—aniônicos,

água daionízada. aspecto: ííquído, límpido cor:

— 4,50 per. Refemnda comercial: oxivir rb — diluídº
em água, pronto para uso apresentação: frasco
com borrãfador, capacidade: 950 ml. Registro na

_ôNX/ISA e prazo de vaiidade no mínimo 24— WWE.

sofvente, coadjuvanm, tamponante, sequestrante & '

incomr índices mínimos de acidez ph (pum): 0,5 — a
1,1 densidade : 1,019 » 1,054 gim! tem ativa: 4,253

Fra sco 400

" “ D'Éâí'úêéªi'âme “'HOSPNALAR ': Degiêiêetame
hospítatar de miva! intermdiárão (bacteriúria,
fungicida, virucida & tubarcuêãcída) para superfícies

peróxido de hidrogênio aceierado « nome
comercíat: oxivãr Five 1.6 concentrado. Limpa &
desinfeta superfícies como vinil, acrífico, & outras
superfícies piásticas, aço mox, aãumínio, laminados,
vidros, entre outros. Eficiente contra vírus, fungos ;
e bactérias, incluindo Hepatite C, HIV type 1, f
Candida albicans, Trichophyton
mentagrophytes,Staphyíococus aureos, Saímoneira
choleraasuis, Pseudomonas aeruginosa,

Daumannit, Kíebsíeta pneumoniae & Emterococus
faªcams VRE. Sistema JaFlex Dosagem: L&mpeza

%

2

Z

% Staphyfococus áureos MRSA, Acinetobacter
%

3

g diária m 1:256, Limpeza pesada « 1:128, Limpeza e
€í eliminação de vírus —— 1:64, Limpeza e desinfecção v
« 1:16 » dííuído em água, pronto para uso
apresentação: acondicêonado em frasco de plástico

e prazo de validade no mínimo 3.2 maes.

fixas & artigos não críticos, formulado à base de ;.

resistente, capacidade: 1,5 mi. Registro na ANVISA —

FRÁSCO 270

Acompanhado de chave que permite a abertura
somente do mesmo, parafusos e buchas para
instalaçãa Sistema de abertura tipo báscula ou
simiiar, suporta papai de 2 e 3 dobras. Cor branca

fabricação mínima de 6 meses.

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interferhas i
am ptastnco ABS, PP e/ou similar de aka resistência.

eiou gero. Registro no INMETRO, Garantia de

UN 25

;ozspensen PARA ALCOOL GEL lªs/ou?
ÉSABOENTE LIQUIDO com tampa frontalg'
Í basculante, em piástêco Poiipmpiíeno, Composto
& Aditivadc reforçado na cor branco e/ou gelo.
* Capacidade para um refil bag-m —box de 800 mi. (.
Trava de segurança. Visor frontal Fixação com

Í buchas expansiva-is. Dimensões externas: 125 mm
5 de largura x 280 mm de aitura )( 120 mm de É

profundidade. Registra no INMETRO, garantia de '?

UN SO



x

i

1

fabricação mínima de 6 meses.

É

LENÇOL assumam. ”cam elástico ,
confeccionado em materia! TNT, atóxico, gramatura
mínima de 20911132, medindo 2,80 de
comprimentos e 0,90 cm de targura. Compatível as
boas práticas e normas da ABNT.

UN 5.000

LUVA CIRÚRGICA DE LATEXIM—ªl'ªAMANHO g.
formato anatômico, punho ajustado, ambidestra,
espessura uniforme e: resistente, Eubrifxcaçâo com

10 %

pó bio-absorvivei, hipoatergenicol Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

"1;va ãiàuniãzcnt 6%“ LATEX. TAMANHO M,
formato anatômico, punho ajustado, ambidestra
,espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio—absorvivet, hipoaiergenico. Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade ,
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX

CX

10

15

É

;

É

É

'?

»

11

LENA CIRÚRGICA DE LATEX. TAMANHO P, (
formato anatômico, punho ajustado, ambidastra , '
espessura uniforme e resistente, %ubriftcação com
pó bio—absorvi'vel, hipoaiergemco. Registrado na *
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validada
mínima de 12 meses. Caixa (205an unêdades.

CX

12

MÁSCARA cmõàmm" "Em 'eláiiãêà, '
descartável, tripla camada com fim:; eficiência
de fíttração bactertana; pregas horizontaãsatóxica,
tiras super resistentes com aproximadamente de
40 cm de comprimento; clips naaai com
aproximadamente 14 cm de comprimento;
descartávei ; Registro na ANVISA e prazo de
vatidade no mínimo 12 meses. Caixa contendo 50
unidades.

CX 20

i3

14

MÁSCARA DE monção FACIAL TlPO
RESPIRADOR, aplicaçâo proteção contra bacilos
(«:/ou vírus, constituido pºr fibras sintéticas
dispostas em no mínimo 4 camadas com formados
em concha ou bico de patº; duas tiras elásticas
para fixação na cabeça, ctãpe nasal fixado no corpo
da máscara e eficiência mínima de mtraçãn de 95% »
de partícuias de até 0,3 micrometrost “ Com
certificado de aprovação como pff/2 efou n95 e
Registrº do MS & ANVISA. Descartável, atóxica &
hipoaíergênâca, Émbaiada individuatmente, prazo
cie vaiêdade mínima de 12 meses. Garantia de
(abri Ca “ A,...m.».,m....r «»...«mm, NW.—.*..."

100" —para esterilização de materia! medico
hospitatar em autociave a vapor ou oxido de etileno
,permeáve? a vapor e ar em dupla face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não solte
fibras ou felpas durante o uso gramatura 60 a
Sag/metro quadrado & porosidade contratada a
outra face em filme piástico laminado transparente

UN

Roios

300

100

R$ 15,70 R$ 4.710,00



muitícamadas (potíéster e polipropiieno) resistente
ao maior em ambas as faces ate 140% indicadores
químicos para esterilização & vapor saturado
impressos em Socaí que não permita a migração de
tinta para o interior do envelºpe durante a
esteriíêzaçâo e mudança de cor que índio ue que a
embaiagem foi exposta ao processo apresentar
iaudo de harreêra bacteriana (tape) que comprove a
eficiência de filtração as bactérias da embatagem
deve estar de. acordo com todas as partes da
norma brasifeíra (nbr) normas da ANVISA &
devidamnte registrada no ministrado da saúde as
empresas neverão apresentar no momnto do
certame !audos referentes a NBR 14990. Garantia
de fabricação. Prazo de vatidade mínima de 12
meses» Rolo contendo 100 metros.

15

PAPEL GRAU CIRURGICO « ROLO MMM )(
mon «para esteritização de material medico
hospítafar em autociave & vapor ou oxido de etiteno
,permeáveí a vapor e ar em dupía face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não solte
fibras ou feipas durante o uso gramatura mínima
60 a Sºglmetro quadrado e porosidade controlada
a outra face em mma plástico laminado
transparente muiticamadas (rochester e
polipropileno) resistente ao caíor em ambas as
faces ate 140% indicadores qurmicos para
esterilização a vapor saturado impressos em local
que não permita a migração de tinta para o interior
do envelope durante a esteriiézação e mudança de
cor que indique que & embraiagem foi exposta ao
processo apresentar feudo de barreira bacteriana
( boa) que comprove a eficiência de fiitração as
bactérias da embalagem deve estar de acordo com
todas as partes da norma brasilerra (nbr) normas
da ANVISA e devidamente registrada no ministrado
da saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR
14996. Garantia de fabricação. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Rolo contendo 100 metros.

Roios 100

16

PAPEL'GRAU cmunetco « ROLO saum )( '
mau —para esterilização de material medico .
hospitaíar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeávef a vapor e ar em dupla face sendo uma
das faces em paper grau cirúrgico que não solte
fibras ou feipas durante o uso gramatura mínima
60 & mg,/metro quadrado e porosidade contratada
a outra face em Hime píástixco laminado
transparente mu Rêcamadas (poliéster e
polipropileno) resistente ao caãor em ambas as
faces ate 140%: indicadores químicos para
esteríiização a vapor saturado impressos em iocai
que não permita a migração de tinta para o interior .
do envetope durante a esterilização & mudança de
cor que indique que a embalagem foi exposta ao ?

Raios IGO



%

processo apresentar laudo de barreêra bacteriana
& (boo) que comprove a eficiência de filtração as
% bactérias da embalagem deve estar de acordo com
; todas as partes da norma brasiteêra (nbr) normas

da ANVKSA & devêdamante reglatrada no ministrado
, da saúde as empresas deverão apresentar no
momento do cortame laudos referentes a NBR

mínima de 12 meses. Rolo contendo 106 metros.
14990.. Garantia de fabrêcação. Prazo de validade (

17

PAPEL" TOALHA xmenmnmo ínterfolhado
com 2 ou 3 dobras na cor branca, não reciclado
composto por floras virgens, sem fragrância,
impurezas e furos com resistência a umidade

conforme NBR, Pardo com 1000 folhas,

acondicionados em pacotes 1000 folhas medindo f
22,5cm de comprimento )( 20,5cm de largura

Wmª-...m“. »..."

18

DISPENSER saboneteira contendo no mínimo 800

balanceada, destinada a limpeza suave das mãos e
rosto. Proporciona maciez & suavidade. Esse

Propriedades físlcas químlcas: PH 100% : 5,5 * 6,0
Aparência & Odor: Liquido perolado e perfumado.

BASXC SPINDLE 3/20 RPM), Temperatura 205 a
255. Solubilidade na água: 300% Pronto para usar.
Sem diluir. Fragrância: neutra, erva doce e/ou
similar em suavidade. Registro na ANVISA e prazo
de validade mínimo de 12 meses.

REFIL DEM—SABAO LÍQuIDÓ PARA 650

ml de sabonete com formula culdadosamento '

produto não agride a pela e possui PH neutro. Í.

Denslclacle: 1,005 « 1,008 g/cm Viscosidade: 1,000
— 1,5000 CPS (Viscosímetro FUNGILAB VISCO %

19

N..... “...na" -.. ,...._,...

20ª

«NW.»-.Mthuuwá. MM.“,NW A

21

S&ªbara negação (cmm5168n0)com
ZÍPER? Confeccionado em Poliéster qualidade
com patível com as nem! as ABNT, certificado de
garantia do fabricante. Tamanho mínimo 2,04 cm
de comprimento e ?5 cm de largura.

DXGLUCONACO DE CLOREXIDINA 0,5% . Uso
hospitalar Atmotolia de 100 ml. Embalagem deve
conter dados de identiâcação, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22! 1012001“
Documentos necessários: Registro no Mênlstérío da
Saúde para antísséptãcos (RSC nº, 199, 26/10/06)
e ficha técnlca

hospitalar Almotolia de 100 ml. Embalagem deve
conter dados de identificação, procedência, fate e

Documentos necessários: Registro no Ministério da
validade, conforme RDC 184 de 22/10f2001u

Saúde para antlssépticos (RDC nº. 199, 26/1ilj06) ª«ã,.ÉMfÉEÉãíªªnªªª '

“'"à'õ'íução AQUOÉÃ' oxswcohãêo bs " "
amavam “0,2% + rsnsomxvos. Uso 4

;

'»

Fardo 15

UN 100 ª
l

l

%

UN 100
?

Almotolia 50

Almotolia 80



22

SOLUÇÃO DESINFECTANTE E DEGEWNYE A
BASE DE DIGLUCONACO DE CLOREXXDINA 2%

+TENSOATIVOS para uso hospitaiar,
acondicionado em frascos ºpacos resistentes, com
tampa rosqueávet. Embaxagem deve conter dadm ª
de identificação, procedência, lote & validade,
conforme RDC 184 de 22/10/2001. Documentàê
necessários: Regêstro no Ministério da Saúde para
antissépticos (RDC nº, 199, 26/19/06) e ficha
técnica. Frasco 1 htm.

LT 10

23

TOUCA HOSPITÁLAR, descartávei, Sªnfonada, '
elástico de aíta quaiidade soidado em toda a voíta,
oferecendo resistência e conforto “para o uso
proêongado, material não tecido 106%
polipropilenº, na cor branca, azul e/ou verde
(negociável no ato da entrega), tamanho único, '
característica adiciºnal; hipoalergênêca, atóxicaf __
modera, unissex. Procedência & atender a?;
legistação sanitária vigente e pertinante ae?;
produto, garantia da fabricante. Pacote com 100

. Oi????ãêêââzw , .. ._

PC 15



nem

ORÇAMENTO —

Especificação

ÁGUA DESTILADA para injeção. Solução
Injetável. Sistema Fechado & Isento de PVC. Estéril *
e Apirogênica. Frasco plástico ampola com escala
graduada 10 ml. Validade mínima 12 meses.

ÁLCOOL s'ríuco 70% GEL ANTISSÉPTICO
FRASCO] BOLSA 800 ML REFIL Álcooi at'iiiço
hidratado m'ª/n , gel, antisséptíco, incolor,
bactericida, densidade aproximada 0,90 «;]/mi,
frasco ou bolsa plástica, tipo refil, com 800 mL.
Álcooi etílico hidratado, agente espessante,
umectante e emoiie'nte, giicerin-ado,
antirressecamento de. mãos, sem deixar resíduos,
de fácil espalhabiiidade, sem enxague, sem
fragrância, sem corante, hipoaiergênico, pH entre
6,5 e 7,5, refil "tipo bag—ihbox", com 800 mi.,
Bactericida, densidade aproXimadamente de 0,90
g/mi, viscosidade 8.000 a 10.000 cps medida *a
temperatura. de 20 a 25 graus ceisius, Utilização
antéssepsia de mãos. Apresentar iaudo de atividade i
antimicrobiana: a) bactericida contra Stavphyiococus
aureus, Pseudomonas sp, Mycobacterium
t—ubercuiosis: b) virucida cóntra: vírús-Iipofiiicºs ou —
enve'iopados & virus não enveiopa dos (rotavírus) ,e
fungicida. Os refis deverão vir em embalagens
individuais, lacradas,com bico dosador, “contendo
número do lote & datas de fabricação e expiração.
Os dispensadores deverão ser providos através de
comodato, estando a empresa 'ganhadora obrigada
a providenciar a instalação, manutenção. e.
substituição dos mesmos, semore que necessário.
É obrigatória a apresentação da FISPQ, da Ficha
Técnica do produto e do respectivo Registro no
Ministério ,da Saúde. ,

AVENTAL DESCARTÁVEL para procedimentos
hospitalares, não estérii, hidrofóbíco, “com mangas
longas e elástico no punho, tamanho único,
confaccíonado em tecido 100% polipropileno ou
materiai similar de quaiidade'iguai ou superior,
atóxico, a impermeávei a liquid—os, decote traseiro
com viés no acabamento um par de tiras para
amarrar na Cintura & outro para amarrar no
pescoço, gra'matura mínima 40 gramas/mz,
acabamento“ no mínimo em costura overiok e/ou no
VÍéS. Acondicionado em embalagem individual,
contendo dados de identificação do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade,. número de

Unidade *

UNí

UN»

UN

l', , , l fil
10 460 .au/00943025
“ÉÉÉãºsªãââªzfã'ãsºfuoúie

Ruim: Souza, a' 46
Jacupemba +65)“, 20851—493

_ ARACRQZi- as . . _!

Qtde Valor Unit. Valºr Total

30.00— _ .,»u , <;

izª/€»

5.000 'Í :!QCXJ —- SC;—cmo?
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:ntermed:ár:c> %: bàsê ::e peremdo de mdrogêmo
aceuérado para supérfi'cies ::an nome camera-za:
ºxivír contentraóo caractermtmas composição _

“* * 25 bar, ací-:::: fosfóríçe, _*
, tensoatxvos rãº-amªmos., _ _ _

* *e, saquestrante & _ **

paró><1do de h:
tensºatwns _ ._ _
so:ven:;e, 6:36:33 *

* ** água deloniza_. ”d __

_Í* n*íVe: **

Fra sço * ººº : »:

*_*_' peroxldd de :::dmgênm acemrado «*» name
* Five 16 concentrado uma .e
_ superªdas ::::ástâ'cas, açº :::bk, aiummm, :amínados,

vidros, entre ºutras * Enaente contra— vírgs, ::mgçs __

Canaima Tnchaphvton
:::entagrophytas_,5tap_ v:oc::cus aureus, Salmonella _

_:iho:é:táe$ú:'s*, * Pseudomonas _ aeruginosa, _Staphyleccbus * *
* faecams VRÉ Saitama B—F __anosagem m*mpéza **

— agiram *e outras —

Ac:netobacter__ *

*FRAISM _ ***

d:ária » '1;*256, Limpeàa pesada » 1:128, Limpeza e _ _ *
e::mmazjção de vírus .-* l.: 64, Limpeza :: desmfecçao

»— .:::—16 __d.:.luído_em água.,— prohto para ::sq; *

***270 __7

msn:: ER ARA RAR-___ LTDALHA interfolhaS—
em mestiça ABS PP êfo smuar de ana resmtenma '
Acompanhadode chave*_q::e permite a abertura

* somente: do mesmo, parafusos :: lanchas para *
* _ :ns'amão Smtema de abertura :::po bás:::::a :::: *

aimila'r, sugam: papa: de 2 e &: dobras cor— branco_._

ela:: gem, Reg:stro :::: INMETRG; Garahtia de *

UN. * 25:—

.:.—...,»........._«.....................

*DISPENSER PARA :..—COOL GEL Emu
SABQENTÉ LIQUIDO com tampa frontal
bascumnte, em plástko Pólipmpileno, Com-posto *

* Aditivadc: reforçado na cor branco e/ou gelo _
Capacidade para um. ref:: bag-::: :box de; 800 m: *

_ Trava de segurança Visor frontal Fmação com *
buchas emanava—.: D::nensões externas 125 mm _*

:::.: 50

de :argunax 28,0" mm de *a*:tura >: 91—20 mm de



* *gáràntià dé * *

» LENÇOL DESCARTAVEL com
cºnfeccionado em materFaFTNT atõcho, gramatura . * *—

2,09 de '-

_* boas prátF-cas ..e nºrmas da ABNT

anFma de Zºg/mz, medmdo
rompnmentos &» 0,90 cm de» largura Compativel as

ama,—gº— ._ _ _ »

LUVA CIRURGICA DE LATEX TAMANHO 9 *
farmato» anatômica, punhº ajustada, ambídastra,

* espessura uniforme e resistente, Fubrlf'caçao cºm _
pó biowbsorvuvel thanergemco Regtstrada r—F& *
ANF/FSA. Garantia de fabnca Prªzo de validade * -* _*

_ mínima de 12 meses Cªixa e m» 100 unidades

Alº

Formata anatômêcº, punha ajustadº ambxdestr *

táqb—é—b—W—qu-éwi

Lau-K CÍR'URGI' CA» DE LATEX TAMANHO *

,eâpessura unifºrme & resistente,, *.” “ *

p_ó blº—absomveF hapºalergemc

1.1»
espessura umforme *e *resustente, Fubfífí
..pó bF FQ— absorwvel thanergemco. Ragu

__»Íb .

152

__ de Filtraçãº» bacteriana _
tiras super reSFstentes Com» apmmmadamente :! ' ** **

» dascartável Registro na AN, . . . _ __
* vªidade no mínimo 12 meses-. Caí-><a cºntendº 5.9— _* _** unidades »
, RESPIRADOR apFicação proteção cóntr'á baçFFo__

MASCARA tramam *com _ * elástico, *
descartável, terFa —_camada cºm 11th echFencza

regas, hor:zentan,atócha,

40 cm de cºmprimento*

(?./ou virus, constituídº por fibras sintétíç
díspasms em no mínimº -*4 “camadas cgní formád
em mrí'scha ou &Fcà de pato; duas tiras eFasthas * __ _
para Fixação» ha cabeça, cupe nasal Fixada "no. como Í, Ç »
da máscara & *echFâncFa mínima de fFFFraçfã'o de 95% » *

' de partículas de até 0, 3 micrometros *Cºm—r?
*_ certificadº "de aprovaçãhçcmopfffz ajam nas

Registro do MS & ANV! 'A Descartável, atóxFça ei»
*_ hipoalergêmca. Embalada FnderduaFmente, prazo—__

de vaidade mínima de
fabrica

Garantia de _

14

PAPEL GRAU cmummo ROLO is:—m )( _
mom «para esterFFFzàção de,» mater—Fal médica

*» hºspitamr em autocFaye & vapor Qu Qxida» de acne,—no _
,permeaveF »a vapor—_ & ar em dupFa fase. ªinda uma“ _
das Faces em papeF grau cnrurgnconue nãº solte—__
fibras ou _fer—as durante o uso gramatura 60 a *:

ªaª/“meirº quadrado e“ pomªr./Fiada çohtrolada »? —_

"»,-a,.” ...ª: *ªªrsfnwzãaà
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16
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tinta para o interim
_ _ lizaçãº e *mUdança de _

e embalagem foi exposta aº _

&
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WW mmawuwmmgm
mm., ,..."

gg * WNW
u—M

535333



» ( bpe) que cºmp: mie à eficxencxa de filtração as;
* ** bªctérias da rªmbaiagam deve estar de acºrdo mm“
L todas as partes danorma bfafâllaíra (nbr) “normas—:)*]—
_ dª ANVISA—e devidàmante. registrada na mini—strada __ __ _
; ?djasaúdeaªs empresas—zdeverão;apresentarªnog - _

mºmento do certame -Ia—udas_referentgexsçá NBR-
14990. Garantia da fabricação—. Prazº de. vaíidade=

_ minª—Ima. de 1; megas. Rºlo «contenda 'l00**metm$=,, * *

_ *_pAPELTGALHA INTERFDMÁADO a_nterfofínadní »*
* cºm 2; ou 3 dobras na cºr branca, não reciclad.

_ .çomposrgopªor fibran _ '
17“

impuraas & fura _ t

18

__ * m*! de sabonete coª _fon
_bíalfancaadai,EdestináQaia—n *“rosto: Propordona ma __
prºduto não agride e: pela & possuí .P'H» neutro __ * *
* Propnedades ff-SiCãSi químxcas PH 100%_ _
Aparêníaia e Oddr»: Liquidb perºlado Ja perfumada ; f***

—* Densidade: 1 SJD-5 1 ,(398 glam Viscasndada. 1 0603
— 1, 50.00 CPS (Viscosimatro FUNGILAB VISCQ—
BASIC SPINDLE f3[20 RPM) Temperatura 205, ab

* “255 Solubiliâada na ág

gens,_ _j—sem fragrâncmf—

“a cmdadosame

100% Prontº para Usªr
Sem diluir Fragrâncí

de venerada mínimo de 12 massas

tendo *nó mínimo 800_**—__ _ » —

& suawdade Esse '

:5,*5 SÓ

. " ?a, erva .dócie elaa * *

similar em suavidade Flagra-tro na. ANVISA & praa-q

&!

* ** _SÃCG para REMOÇAO (CORPOS/65170 Econ“— "_
ZIPER confeccionado em Pahester qualidade —*
com parmi com as norm *aàABNT cernrfucado de
garantia do fabricante Ta “ha mímmo 2 04 Cm? **

, de comprimento e 75 em de: I_argu:a___

20

* _ Saude paira antiSségtí
_ __e f' ha técnica

__ sowçm ALCOÓLICA A BASE ªnis . f
** ; DIGLUCÓNACO BE' CLOREXIDINA 0,5»%_ USO“: **

hosputaiar Mmotozía de 10,0 m'!» Embalagem dev-e *_
conter dados de identmcaçao, pmcedencza,

validade, conforme RDC _184 d
Documentos necess' **

11 Mandadº, ,conforme RDC 1814 de 22/10/2001
Documentºs necessários chlstró n Ministério da. _

199, 25/10/05) _ —_ *Saude para antlssepmcas (RDC nº _
. _e ficha táchía

(; _ : __ _
CLOREXIDINA A 0,2% +* TENSOATIVOS USO
*hospítaiar. Atmataãia' de iGG mi. Embalagem deve— __ '
cante—r (1:31st de ídantif'caçãe, procedencãa lote _e _*
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Item Especificação -_

ÁGUA DESTILADA para injeção. Solução
Injetável. Sistema Fechado e Isento de PVC. Estéril
e Apirogênica. Frasco plástico ampola com escala
graduada 10 ml. Validade mínima 12 n'ieses.

ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL Annssépnco
FRASCO] BOLSA 800 ML REFIL 'Ãicooi etílico
hidratado 70% , gel, antlsséptlço, incolor,
bactericida, densidade aproximadaíí 0,90 g/rnl,
frasco ou bolsa piástica, tipo refil, com 800 ml..
Álcool etílico hidratado, agente espessante,
umectante e emoliente, É glicerinado,
antirressecamento de mãos, sem deiiar resíduos,
de fácil espalhabilidade, sem enxague, sem
fragrância, sem corante, hipoalergênico, pH entre
6,5 e 7,5, refil "tipo bag-inbox“, com 800 mL,
Bactericida, densidade aproximadamente de 0,90
g/rnl, viscosidade 8.000 a 10.000 ops medida a
temperatura de 20 a 25 graus celsiiils. Utilização
antissepsia de mãos. Apresentar laudo de atividade
antimicrobiana: a) bactericida contra Staphylococus
aureus, Pseudomonas sp, Mycobacterium
tuberculosis: b) virucida contra: virús“? iipofilicos ou
envelopedos e vírus não envelope doe (rotavirus) e
fungicida. Os refis deverão vir emiembalagens
individuais, lacradas, com bico dosador, contendo
número do lote e datas de fabricação e expiração;
Os dispensadores deverão ser providos através de
comodato, estando a empresa ganhaidora obrigada
a providenciar a instalação, mjfanutenção e
substituição dos mesmos, sempre que necessário.
É obrigatória a apresentação da FI$PQ, da Ficha
Técnica do produto e do respectivo Registro no
Ministério da Saúde.

AVENTAL DESCARTÁVEL para procedimentos
hospitalares, não estéril, hidrofóbicofg com mangas
longas e elástico no punho, tamanho único,
confeccionado em tecido 100% poliprºpileno,
atóxico, a impermeável e líquidos, decote traseiro
com viés no acabamento um parªde tiras para
amarrar na cintura e outro para amarrar no
pescoço, gramatura mínima 40 gramas/mz,
acabamento no mínimo em costurafoiverlªok e/ou no
viés. Acondicionado em embalagem individual,
contendo dados de identificação doffiabricante, data
de fabricação e prazo de validade-, número de
registro na ANVISA, procedência e atender a

= i
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3000
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:x::
legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto. Cor branca, verde e/ou azul
DESINFETANTE HOSPITALAR * de nível
intermediário %: base de peróxido défhidrogênio
acelerado, para superfícies fixas nome comercial:
oxivir concentrado características ::omposição:
peróxido de hidrogênio 4, 25 per, ácido fºsfórico,
tensoativos aniônicos, tensoativºs não aniônicos,
solvente, coadjuvante, tamponante, sequestrante e
água deionizada aspecto: liquido, limpldo cor:
incolor índices mínimos de acidez phiCpuró): 0,5 —
1,1 densidade: 1, 019 1, 054 g/ml teor ativo: 4, 25
- 4, 50 per. Referencia comercial: oxivír tb diluído
em água, pronto para uso apresentação: frasco
com borrifador, capacidade: 950 mi_ãRegistro na
ANVISA e prazo de validade no mínimdíze meses.

Fl'ãSCO 400

DESINFETANTE HOSPITALAR : Desinfetante
hospitalar de nível intermediário lí(bactericida,
fungicida, virucida e tuberculicida) pare superfícies
fixas e artigos não críticos, formulário à base de
peróxido de hidrogênio acelerado — nome
comercial: oxivir Five 16 concentrado. Limpa e
desinfeta superfícies como vinil, acrílico, e outras
superfícies plásticas, aço inox, alumínio, laminados,
vidros, entre outros. Eficiente contra vírus, fungos
e bactérias, incluindo Hepatite C, HIV type 1,
Candida albicans, _;Trichophyton
mentagrophytes,5taphyiococus aureoà, Salmoneila
choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococus áureos MRSA, Acinetobacter
baumannil, Klebsiela pneumoniae e .Émterococus
faecallis VRE. Sistema J—Flex Dosagem: Limpeza
diária « 1:256, Limpeza pesada — 1:128, Limpeza e
eliminação de vírus — 1:64, Limpeza 'e desinfecção
— 1:16 - diluido em água, pronto para uso
apresentação: acondicionado em fraseo de plástico
resistente, capacidade: 1,5 ml. Registro na ANVISA
e prazo de validade no mínimo 12 meàes.

FRASCO 270

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfolhas
em plastico ABS, PP e/ou similar de alÉa resistência.
Acompanhado de chave que permite a abertura
somente do mesmo, parafusos e buchas para
instaiação Sistema de abertura tipo báscula ou
similar, suporta papel de 2 e 3 dobras. Cor branco
e/ou geio Registro no INMETRO, Garantia de
fabricação mínima de 6 meses.

UN 25

DISPENSER PARA ALCOOL GEL E/ou
SABOENTE LIQUIDO com tampa frontal
basculante, em plástico Polipropileno, Composto
Aditivado reforçado na cor pranto e/ou gelo
Capacidade para um refil bag—in —b09< de 800 ml
Trava de segurança. Visor frontal Fixação com
buchas expansiveis. Dimensões externas: 125 mm
de largura x 280 mm de altura ixi 120 mm de
profundidade. Registro no INMETRQ, garantia de

UN 50

“eu morou:
505. Mwm: Wª
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" fabricação mínima de 6 meses. lgg
- :

LENÇOL DESCARTÁVEL com gíeiáàtico ,
confeccionado em material TNT, atóxictâ, gramatura
mínima de ZOg/mz, medindo 2,00 de
comprimentos e 0,90 cm de largura. Compativel as
boas práticas e normas da ABNT.

UN 5.000

LUVA CIRÚRGICA DE LATEX; TÁMANHO g,
formato anatômico, punho ajustadoiàmbidestra,
espessura uniforme e resistenteAubtificação com
pó blo—absorvivei, hipoalergenico. Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazofde validade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX 10

10

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TÁMANHO M,
formato anatômico, punho ajustadoã ambidestra
,espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio-absorvivel, hipoalergenico. Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazojde validade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX 15

11

LUVA CIRÚRGICA DE LATEX. TAMANHO P,
formato anatômico, punho ajustado,íambidestra ,
espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó 'bio—absorvivel, hipoalergenico. Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazoªêde validade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 uínidades.

CX

12

MÁSCARA CIRÚRGICA com elástico,
descartável, tripla camada com filtro eficiência
de filtração bacteriana; pregas hori'zofntaisatóxica,
tiras super resistentes com aproximadamente de
40 cm de comprimento; clips í; nasal com

:aproximadamente 14 cm de yàomprimento;
descartável; Registro na ANVISAie prazo de

: validade no minimo 12 meses. Caixaêcontendo 50

CX 20

)

._...._._._._...e....-,_._..__..._,.«__..e..._.,_,_..4.

13

unidades. ';
MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL mao
RESPIRADOR, aplicação proteção contra bacilos

:e/ou virus, constituído por fibras sintéticas
dispostas em no minimo 4 camadasªdom formados
em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas

' para fixação na cabeça, clipe nasal miado no corpo
da máscara e eficiência mínima de filtração de 95%
de partícuias de até 0,3 micrometros. . Com

ª certificado de aprovação como'pff/á e/ou nºs e
Registro do MS e ANVISA. Descartáifel, atóxica e
hipoalergênica. Embalada individualmente, prazo
de validade minima de 12 meses-.É Garantia de
fabrica.

UN 300

14

' PAPEL GRAU CIRURGICO -- ROLO 15MM )(
100M —para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla fía'çe sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico, 'Que não solte
fibras ou felpas durante o uso gramatura 60 a
809/rnetro quadrado e porosidadéâ controlada a
outra face em filme plástico laminado transparente

Rolos 100

Keli Fiototn
«cobriª

““ª _ IM? 012325



multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente
ao calor em ambas as faces ate 14090 indicadores
químicos para esterilização a vapor, "saturado
impressos em local que não permita a: imigração de
tinta para o interior do envelope durante a
esterilização e mudança de cor que indique que a
embalagem foi exposta ao prooessoi apresentar
laudo de barreira bacteriana (boa) que comprove a
eficiência de filtração as bactérias daiembalagem
deve estar de acordo com todas ”ais partes da
norma brasileira (nbr) normas da ANVISA e
devidamente registrada no ministradoçda saúde as
empresas deverão apresentar no momento do
certame laudos referentes a NBR 14990 Garantia
de fabricação. Prazo de validade minima de 12
meses. Rolo contendo 100 metros. ;?

15

PAPEL GRAU CIRURGICO —- Rºllo BOMM X
100M —para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxitlo de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não solte
fibras ou felpas durante o uso gramatura mínima
60 a Bºg/metro quadrado e porosidade controlada
e outra face em filme pia'stlroo laminado
transparente multicamadas '(íp'ãoliéster e
polipropileno) resistente ao calor em ambas as
faces ate 140% indicadores químicos para
esterilização a vapor saturado impressos em local
que não permita a migração de tintapara 'o interior
do envelope durante a esterilizaçãoef mudança de
cor que indique que a embalagem foi exposta ao
processo apresentar laudo de barreira bacteriana
(bpe) que comprove a eficiência de filtração as
bactérias da embalagem deve estar de acordo com
todas as partes da norma brasileirajçnbr) normas
da ANVISA e devidamente registrada'rio ministrado
da saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR
14990 Garantia de fabricação Prazo de validade
mínima de 12 meses. Rolo contendoíííºo metros.

Rolos 100

16

PAPEL GRAU CIRURGICO —- ROÉLO SOMM X
100M —para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou miúdo de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla fate sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico ªgua-não solte
fibras ou felpas durante o uso gramíatura mínima
60 a SOg/metro quadrado e porosidade controlada
a outra face em filme plástico laminado
transparente multicernadas (poliéster o
polipropileno) resistente ao calorzêm ambas as
faces ate 140ºc indicadores ;q'juimicos para
esterilização a vapor saturado impressos em local
que não permita a migração de tintàãpara o interior
do envelope durante a esterilizaçãofe mudança de
cor que indique que a embalagem ;Ilªoi exposta ao

Rolos 100

M
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processo apresentar laudo de barreira bacteriana
(bpe) que comprove a eficiência daifiltração as
bactérias da embalagem deve estar deíacordo com
todas as partes da norma brasileira (fitar) normas
da ANVISA e devidamente registrada no ministrado
da saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos refereíntes a NBR
14990. Garantia de fabricação. Prazoí de validade
mínima de 12 meses. Rolo contendo lQOmetros.

U'X
"'—N&
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PAPEL TOALHA INTERFOLHADO-É interfolhado
: com 2 ou 3 dobras na cor branca, hão reciclado

composto por fibras virgens, serif; fragrância,
impurezas 6: furos com resistência a umidade
acondicionados em pacotes 1000 foliiias medindo
22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura
conforme NBR. Fardo com 1000 folhaâ.

Pardo 15

18

REFIL DE SABAO LÍQUIDO »PARA uso
DISPENSER saboneteira contendo noi mínimo 800
ml de sabonete com formula cuidadosamente
balanceada, destinada a limpeza suaya das mãos e
rosto. Proporciona maciez & 'suap'i'idade. Esse
produto não agride a pele e pcsaul PH neutro.
Propriedades fisicas químicas: PH 100% : 5,5 — 6,0
Aparência e Odor: Liquido peroladoié perfumado.
Densidade; 1,005 — 1,008 g/cm Viscosíidade: 1,000
— 1,5000 CPs (Viscosímetro FUNGZILAB VISCO
BASIC SPINDLE 3/20 RPM). Temperatura 2085 a
255. Solubilidade na água: 100% Pronto para usar.
Sem diluir. Fragrância: neutra, erva doce e/ou
similar em suavidade. Registro na ABES/ISA e prazo
de validade mínimo da 12 meses. ª

UN 100
23,00

19

SACO para REMOÇÃO (comos/danº) com
ZIPER, Confeccionado em Poliésçer qualidade
com patível com as norm as ABNT,;âcertificado de
garantia do fabricante. Tamanho mirãimo 2,04 cm
de comprimento e 75 cm de largura.

UN 100

20

SOLUÇAO ALCOOLICA T ;BAse DE
DIGLUCONACO DE CLOREXIDINAÉO,Bº/o . Uso
hospitalar, Almotolia de 100 ml. Embalagem deve
conter dados de identificação, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 dei; 22/10/2001.
Documentos necessários: Registro na Ministério da
Saúde para antissépticos (RDC nº. 1199, 26/10/06)e ficha técnica ª

Almotolia 50

21

SOLUÇAO AQUOSA DIGLUÇONACO DE
CLOREXIDINA A 0,2% + TENSOÃTIVOS. Uso
hospitalar. Almotolia de 100 ml. Empalagem deve
conter dados de identificação, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Dowmentos necessários: Registro no Ministério da
Saúde para antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06)e ficha técnica '

Almotolia 80

/
IKeil Fiorom

maçonªria Saude
iM-M 912125
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SOLUÇAO DESINFECTANTE E DEGÉRMANTE A
BASE DE DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA Zºio
+TENSOATIVOS para uso hospitalar
acondicionado em frascos opacos reSistentes, com
tampa rosqueávei. Embalagem deve oonter dados LT 10
de identificação procedência, lote ie validade,
conforme RDC 184 de 22/10/20015'roumentos
necessários: Registro no Ministério da' Saude para
antissépticos (RDC nº 199, 26/10/06) e ficha
técnica Frasco 1 litro
TOUCA HOSPITALAR, descartávei, Sªnfonada,
elástico de alta qualidade soldado em" toda & voita,
oferecendo resistência e conforto“ para o uso
proiongado, materia! não Éfeícido 100%
poiipropiieno, na cor branca, azui—êezlou verde
(negociável no ato da entrega), tamíanh'o único
característica adicionei; hipoaiergemca, atóxica,
inodora, unissex. Procedência & atender a
legislação sanitária vigente & pértinente ao
produto, garantia de fabricante Pacote com 100unidade cada %

PC 15

, i
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Avenida Coroneã Venâncro Flores. nº1871 A.
Vila Nova. Aracruz-ES, CEP 29494—583
CNPJ: 27.364898/000033

Atendê—lo bem é o nosso fort !
A maior linha de higienização,AR «(JUIZ D

(27) 3256—4081 limpeza e descartaveis,
E-mall: dalialicitacoes©gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

m—zM : ,,ESPECIFIÇAÇÃO ', _ fV.;.«n—“UNIDADE—:.»QTIDEÃg-j'n.
AGUA DESTILADA para injeção. Solução Injetável, Sistema
Fechado e Isento de PVC. Estéril e Apirogênica. Frasco plastico UN 1,500 R$500 R$ 7.500,00
ampola com escala graduada 10 ml. Vaiidade mínima 12 meses.

ALCOOL ETÍLICO 70% GEL ANTISSÉPTICO
FRASCO/BOLSA 800 ML REFIL Alcool etílico hidratado 70%, gel,

antisseptico, incolor, bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml,
frasco ou bolsa plástica, tipo refil. com 800 mL. Álcool etílico
hidratado, agente espessante, umectante e emoliente, glicerinado,
antirressecamento de mãos, sem deixar residuos, de fácil
espalhabilidade, sem enxague, sem fragrância, sem corante,
hipoalergênico, pH entre 6,5 e 7,5, refil "tipo bag-inbox", com 800 mL,
Bactericida, densidade aproximadamente de 0,90 g/ml, viscosidade
8.000 a 10.000 cps medida a temperatura de 20 a 25 graus celsius.
Utilização antissepsia de mãos. Apresentar laudo de atividade UN 200 R$ 20,00 R$ 4.000,00
antimicrobiana: a) bactericida contra Staphylococus aureus,
Pseudomonas sp, Mycobacterium tuberculosis b) virucida contra:
vírus lipofilicos ou envelopados e vírus não envelopa dos (rotavírus) e
fungicida. Os refis deverão vir em embalagens indivrduais, lacradas,
com bico dosador, contendo número do lote e datas de fabricação e

expiração, Os dispensadores deverão ser providos atraves de comodato,
estando a empresa ganhadora obrigada a providenciar a instalação,
manutenção e substituição dos mesmos, sempre que necessário. É
obrigatória a apresentação da FISPQ, da Ficha Técnica do produto e do
respectivo Registro no Ministério da Saúde.

AVENTAL DESCARTAVEL para procedimentos hospitalares, não
estéril, hidrofóbico, com mangas longas e elástico no punho, tamanho
único, confeccionado em tecido 100% polipropileno ou material
similar de qualidade igual ou superior, atóxico, a impermeável a
liquidos, decote traseiro com viés no acabamento um par de tiras para

3 amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço, gramatura minima
40 gramas/ml, acabamento no mínimo em costura overlok e/ou no
viés. Acondicionado em embalagem individual, contendo dados de
identificação do fabricante, data de fabricação e prazo de validade,
número de registro na ANVISA, procedência a atender a legislação
Sanitaria vigente e pertinente ao produto. Cor branca _ verde e/ou azul.
DESINFETANTE HOSPITALAR de nível intermediário a base de

peróxido de hidrogênio acelerado, para superlicies fixas nome
comercial: oxivir concentrado caracteristicas composição peróxido de

hidrogênio 4,25 per, acido fosfórico, tensoativos aniônicos, tensoativos
não-aniônicos, solvente, coadjuvante, tamponante, sequestrante e água Frasco 250 R$ 50,00 R$ 12.500,00
deionizada. aspecto: liquido, límpido cor: incolor indices minimos de
acidez ph (puro) 0,5 - 1,1 densidade '. 1,019 - 1.054 g/ml teor ativo:
4,25 - 4,50 per. Referencia comercial: oxivir Ib — diluído em água,
pronto para uso apresentação frasco com borrifador. capacidade: 950
ml. Registro na ANVISA e prazo de validade no minimo 24 meses.
DESINFETANTE HOSPITALAR 1 Desinfetante hospitalar de nível
intermediário (bactericida, fungicida, virucida e tuberculicida) para
superficies fixas e artigos não criticos, formulado a base de peróxido de

5 hidrogênio acelerado - nome comercial: oxivir Five 16 concentrado.
Limpa e desínfeta superficies como vinil, acrílico, e outras superfícies
plásticas, aço inox, alumínio, laminados, vidros, entre outros. Eficiente
contra virus, fungos e bactérias, incluindo Hepatite C, HIV type 1,

UN 3000 R$ 30,00 R$ 9000000

FRASCO 250 R$ 75,00 R$ 18.750,00



Avenida Coronel Venâncio Flores, nº1871 A.
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ID?-dbi" 3 & Atendê-lo bem é o nosso forte!
ARACRUZ DISTRIB [351 DORA LTD.—X A maior linha de higienizaçãº,(27) 3256—4081 limpeza e descartaveis.

E-mail: dalialícitacoes©gmail.com
Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes,Staphylococus aureos,
Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Stapliylococus
áureos MRSA, Acinetobacter baumannil, Klebsiela pneumoniae e
Emterococus faecaliis VRE. Sistema J-Flex Dosagem: Limpeza diária
— 1256, Limpeza pesada — 1:128, Limpeza e eliminação de vírus —
l :64, Limpeza e desinfecção — 1:16 - diluído em água, pronto para uso
apresentação: acondicionado em frasco de plastico resistente,
capacidade: 1,5 ml. Registro na ANVISA e prazo de validade no
minimo 12 meses.

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfolhas em plastico
ABS, PP e/ou similar de alta resistência. Acompanhado de chave que

permite a abertura somente do mesmo, parafusos e buchas para UN 25 R$31,00 R$ 775,00
instalação. Sistema de abertura tipo báscula ou Similar, suporta papel
de 2 e 3 dobras. Cor branco e/ou gelo, Registro no INMETRO,
Garantia de fabricação mínima de 6 meses.

DISPENSER PARA ALCOOL GEL E/OU SABOENTE
LIQUIDO com tampa frontal basculante, em plástico Polipropileno,
Composto Aditivado reforçado na cor branco e/ou gelo. Capacidade

para um refil bag-in-box de 800 ml. Trava de segurança. Visor frontal. UN 50 R$ 30,00 R$ 1.500,00
Fixação com buchas expansiveis. Dimensões externas: 125 mm de
largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade. Registro no
INMETRO, garantia de fabricação mínima de 6 meses,

LENÇOL DESCARTAVEL com elástico , confeccionado em
material TNT, atÓXico. gramatura minima de ZOg/mZ, medindo 2,00 de UN 2.500 R$ 20,00 R$ 50 00000
comprimentos e 0,90 em de largura. Compativel as boas práticas e
normas da ABNT.

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO G. formato
anatômico, punho ajustado, ambidestra, espessura uniforme e, . . “ ' ' 5 '9 resistente, lubrificação com pó bio—absorvrvel, hipoalcrgenico, CX : R$4 ”00 R$ 22300
Registrado na ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade minima
de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

LUVA CIRÚRGICA DE LATEX, TAMANHO M. formato1 " ' _ h ' 'd , b'd , . 'f
anatomico, pun o ajusta 0 am | estra espessura uni ormc e CX 10 R $ 4 500 010 resistente, lubrificação com pó bio-absorviveL hipoalergenico. R$ 4500
Registrado na ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade minima
de 12 meses. Caixa com 100 unidades

LUVA CIRÚRGICA DE LATEX. TAMANHO 1'_ formato

anatômico, punho ajustado, ambidestra , espessura uniforme e CX11 resistente, lubrificação com pó bio-absoi'vivel, hipoalergcnico. R$ 45.00
Registrado na ANVISA, Garantia de fabrica. Prazo de validade minima
de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

UI R$ 225,00

MASCARA CIRÚRGICA com elástico, descartável, tripla camada
com filtro eficiência de filtração bacteriana; pregas horizontais,atóxica,

tiras super reSistentes com aproximadamente de 40 em de CX 20 R$ 150,00 R$ 3,000,00
comprimento; clips nasal com aproximadamente 14 cm de
comprimento; descartável; Registro na ANVISA e prazo de validade
no minimo 12 meses Caixa contendo 50 unidades

12

MASCARA DE PROTECAO FACIAL TIPO RESPIRADOR,
aplicaçao proteção contra bacilos e/ou virus, constituido por fibras
sintéticas dispostas em no minimo 4 camadas com formados em
concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça,

13 clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração
de 95% de partículas de até 0,3 mierometros. . Com certificado de
aprovação como pff/2 e/ou n95 e Registro do MS e ANVISA.
Descartável, atóxica e hipoalergênica. EmbaIada individualmente,
prazo de validade mínima de 12 meses. Garantia de fabrica.

UN 300 R$ 25.00 R$ 7.500,00

PAPEL GRAU CIRURGICO — ROLO lSMM X 100M —para
esterilização de material medico hospitalar em autoclave a vapor ou

14 oxido de etileno ,permeaveI a vapor e ar em dupla face sendo uma das
faces em papel grau cirúrgico que não solte fibras ou felpas durante o
uso gramatura 60 a 80g/metro quadrado e porosidade controlada a

Rolos 100 R$ 135,00 R$ 13.500,00
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(poliester e polipropileno) resistente ao calor em ambas as faces ate
l40ºc indicadores químicos para esterilização a vapor saturado
impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior
do envelope durante a esterilização e mudança de cor que indique que a
embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de barreira
bacteriana (bpe) que comprove a eticiência de filtração as bactérias da
embalagem deve estar de acordo com todas as partes da norma
brasileira (nbr) normas da ANVISA e devidamente registrada no
ministrado da saúde as empresas deverão apresentar no momento do
certame laudos referentes a NBR 14990. Garantia de fabricação. Prazo
de validade mínima de 12 meses. Rolo contendo l00 metros.

PAPEL GRAU CIRURGICO — ROLO 30MM X 100M —para
esterilização de material medico hospitalar em autoclave a vapor ou
oxido de etileno ,permea'vel a vapor e ar em dupla face sendo uma das
faces em papel grau cirúrgico que não solte fibras ou felpas durante o
uso gramatura mínima 60 a 80g/mctro quadrado e porosidade
controlada a outra face em filme plástico laminado transparente
multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas
as faces ate l40ºc indicadores químicos para esterilização a vapor

15 saturado impressos em local que não permita a migração de tinta para o
interior do envelope durante a esterilização e mudança de cor que
indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de
barreira bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de filtração as
bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as partes da
norma brasileira (nbr) normas da ANVISA e devidamente registrada
no ministrado da saúde as em presas deverão apresentar no momento do
certame laudos referentes a NBR 14990. Garantia de fabricação. Prazo
de validade mínima de 12 meses. Rolo contendo 100 metros.

Rolos l00 R$ 240,00 R$ 24.000,00

PAPEL GRAU CIRURGICO —- ROLO SOMM X 100M —para
esterilização de material medico hospitalar em autoclave a vapor ou
oxido de etileno _pemteável a vapor e ar em dupla face sendo uma das
faces em papel grau cirurgico que não solte fibras ou felpas durante o
uso gramatura minima 60 & 80g/metro quadrado e porosidade
controlada a outra face em filme plástico laminado transparente
multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas
as faces ate l40ºc indicadores quimicos para esterilização a vapor
saturado impressos em local que não permita a migração de tinta para o Rolos 100 350,00 R$ 35 000,000
interior do envelope durante a esterilização e mudança de cor que
indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de
barreira bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de filtração as
bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as partes da
norma brasileira (nbr) normas da ANVlSA e devidamente registrada
no ministrado da saúde as empresas deverão apresentar no momento do
certame laudos referentes a NBR 14990. Garantia de fabricação. Prazo
de validade minima de 12 meses. Rolo contendo 100 metros.

16

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO interfolhado com 2 ou 3
dobras na cor branca, não reciclado composto por fibras virgens, sem
&agrância, impurezas e furos com resistência a umidade Fardo 15 R$ 8,90 R$ 133,50
acondicionados em pacotes 1000 folhas medindo 22,5cm de
comprimento x 20,5em de largura confonne NBR. Fardo com 1000
folhas.

17

REFIL DE SABÃO LÍQUIDO PARA USO DISPENSER
saboneteira contendo no minimo 800 ml de sabonete com formula
cuidadosamente balanceada, destinada a limpeza suave das mãos e
rosto. Proporciona maciez e suavidade, Esse produto não agride a pele
e possui PH neutro Propriedades físicas químicas: PH 100% ' 5,5 - 60 UN 100 R$ 8,50 R$ 850.00
Aparência e Odor: Liquido perolado e perfumado. Densidade: l,005 -
1,008 g/cm Viscosidade: 1,000 - 1,5000 CPS (Viscosimetro
FUNGILAB VlSCO BASIC SPTNDLE 3/20 RPM). Temperatura 205 a
255. Solubilidade na água: l00% Pronto para usar. Sem diluir.
Fragrância: neutra, erva doce e/ou similar em suavidade. Registro na

18
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ANVISA e prazo de validade minimo de 12 meses.
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Vila Nova, Aracruz-ES. CEP: 29494—583
CNPJ: 27,364898/0001-33

Atendê-lo bem é o nosso forte!
A maior linha de higienização,

limpeza e descartaveis,

E—mail: dalíalicitacoes©gmail.com
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SACO para REMOÇÃO (CORPOS/ÓBITO) COM ZÍPER,
Confeccronado em Poliéster qualidade compatível com as normas
ABNT. certificado de garantia do fabricante. "Tamanho mínimo 204
cm de comprimento e 75 cm de largura.

UN 100 R$ 25.00 R$ 2.500,00

20

SOLUÇÃO ALCOOLICA A BASE DE DIGLUCONACO DE
CLOREXIDINA 0,5%, Uso hospitalar. Almotolia de 100 ml.
Embalagem deve conter dados de identificação, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001. Documentos necessários:

Registro no Ministério da Saúde para antisse'pticos (RDC nº. 199,
26/10/06) e ficha técnica

Almotolia R$ 30,00 R$ 1.500,00

21

SOLUÇÃO AQUOSA DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA A
0,2%+ TENSOATIVOS. Uso hospitalar. Almotolia de 100 ml.
Embalagem deve conter dados de identificação, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001. Documentos necessários:

Registro no Ministério da Saúde para antissépticos (RDC nº. 199,
26/10/06) e ficha técnica

Almotolia 80 R$ 28.00 R$ 2.240,00

22

SOLUÇÃO DESINFECTANTE E DEGERMANTE A BASE DE
DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA 2% +TENSOATIVOS para
uso hospitalar, acondicionado em frascos opacos resistentes, com
tampa rosqueável. Embalagem deve conter dados de identificação,
procedência. lote e validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Documentos necessários: Registro no Ministério da Saúde para
antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica. Frasco 1 litro.

LT R$ 350,00

23

TOUCA HOSPITALAR, descartável, sanfonada, elástico de alta
qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conf no
para o uso prolongado, material não tecido 100% polipropile
cor branca, azul e/ou verde (negociável no ato da entre )
único, caracteristica adicional; hipoalergênica, '
unissex, Procedência & atender a legislação san
pertinente ao produto, garantia de fabricante. P" 00 unidade

P(Í R$ 12,00 R$ 180,00

DALIA ARACRUZ
DISTRIBUIDORA
LTDAz27364898000133

Assinado digitalmente
por DALIA ARACRUZ
DISTRIBUIDORA
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Qªrqfeitum Muniapaícíe I Eiraçu ' ª %
fstacío do ”Espírito Santo X

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Processo Nº 002059I2020

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
Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

Dotação 110001 .1030100252076 Manutenção do Pronto Atendimento Municipal

E'ementº dº 3390300000 Material de Consumo
Despesa
Fºnte dº 1213000000 Recursos do sus
Recurso

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

Em, 29 de maio de 2020.

625%
Luiz Alberto Sanches

Secretário Municipal de Finanças

Portaria nº 17.547 de 04.01.2017

flv. ("mnieUffie, »,ª'iºáó « ('aªiiím - Ibiraçu Esp. 562111?!) " (1,35); 396374100 — Tei: (3?)3357—-]788
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

1891

29/05/2020 12:08: 1 1

Pesquisa de Preços Nº 00002512020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059I2020

l'tem Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total

10001 00040347

I0002 00037017

30003 00040357

00004 00040358

00005 00040359

AGUA DESTILADA-

água destilada para injeção. solução injetável. sistema fechado e
isento de pvc. estéril e apirogénica. frasco plástico ampola com
escala graduada 10 ml. validade mínima 12 meses.

ALCOOL 70º.
álcool etílico 70% gel antisseptico frasco/bolsa 800 ml rem álcool
etílico hidratado 70%, gel, antisséptico, incolor, bactericida,
densidade aproximada 0,90 g/ml, frasco ou bolsa plástica, tipo refil,
com 800 ml. álcool etílico hidratado, agente espessante, umectante e
emoliente, glicerinado, antirressecamento de mãos, sem deixar
resíduos, de fácil espalhabilidade, sem enxague, sem fragrância,
sem corante, hipoalergênico, ph entre 6,5 e 7,5, refil "tipo
bag-inbox", com 800 ml, bactericida, densidade aproximadamente de
0,90 g/ml, viscosidade 8.000 a 10.000 cps medida a temperatura de
20 a 25 graus celsius. utilizaçâo antissepsia de mãos. apresentar
laudo de atividade antimicrobiana: a) bactericida contra
staphylococus aureus, pseudomonas sp, mycobacterium
tuberculosis: b) virucida contra: vírus lipofílicos ou envelopados e
vírus não envelopa dos (rotavirus) e fungicida. os refis deverão vir
em embalagens individuais, lacradas, com bico dosador. contendo
número do lote e datas de fabricação e expiração. os
dispensadores deverão ser providos através de comodato, estando
a empresa ganhadora obrigada a providenciar a instalação,
manutenção e substituição dos mesmos, sempre que necessário. é
obrigatória a apresentação da fiqu, da ficha técnica do produto e
do respectivo registro no ministério da saúde.

AVENTAL DESCARTAVEL-
avental descartável para procedimentos hospitalares, não estéril,
hidrofóbico, com mangas longas e elástico no punho, tamanho
único, confeccionado em tecido 100% polipropileno ou material
similar de qualidade igual ou superior, atóxico, a impermeável a
líquidos, decote traseiro com viés no acabamento um par de tiras
para amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço,
gramatura mínima 40 gramas/mz, acabamento no mínimo em costura
overlok e/ou no viés. acondicionado em embalagem individual,
contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, número de registro na anvisa, procedência a
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. cor
branca , verde e/ou azul.

DESINFETANTE HOSPITALAR-
desinfetante hospitalar de nível intermediário à base de peróxido de
hidrogênio acelerado, para superfícies fixas nome comercial: oxivir
concentrado características composição: peróxido de hidrogênio
4,25 per, acido fosfórico, tensoativos aniônicos, tensoativos
não-aniônicos, solvente, coadjuvante, tamponante, sequestrante e
água deionizada. aspecto: líquido, límpido cor: incolor indices
mínimos de acidez ph (puro): 0,5 - 1,1 densidade : 1,019 - 1,054 g/ml
teor ativo: 4,25 - 4,50 per. referencia comercial: oxivir tb - diluído em
água, pronto para uso apresentação: frasco com borrifador,
capacidade: 950 mil registro na anvisa e prazo de validade no
minimo 24 meses.

DESINFETANTE HOSPITALAR 1,5 ML-
desinfetante hospitalar l desinfetante hospitalar de nível
intermediário (bactericida. fungicida, virucida e tuberculicida) para
superfícies fixas e artigos não críticos, formulado à base de

UN

UN

UN

FRAS

FRAS

1.500,00

200,00

3.000,00

250.00

250,00

11,620

29,300

16,920

39,500

196,330

17.430,00

5.860,00

5076000

9.875,00

49.082,50

1
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l0006

i0007

30008

30009

00010

00011

00012

00034509

00034508

00040360

00034270

00040361

00040362

000361 54

peróxido de hidrogênio acelerado - nome comercial: oxivir five 16
concentrado. limpa e desinfeta superfícies como vinil, acrilico, e
outras superficies plásticas, aço inox, aluminio, laminados, vidros,
entre outros. eficiente contra vírus, fungos e bactérias, incluindo
hepatite c, hiv type 1, candida albicans, trichophyton
mentagrophytes,staphylococus aureos, salmonella choleraesuis,
pseudomonas aeruginosa, staphylococus áureos mrsa,
acinetobacter baumannil, klebsiela pneumoniae e emterococus
faecallis vre. sistema j—flex dosagem: limpeza diária —— 1:256, limpeza
pesada — 1:128, limpeza e eliminação de vírus -— 1:64, limpeza e
desinfecção —- 1:16 — diluído em água, pronto para uso
apresentação: acondicionado em frasco de plástico resistente,
capacidade: 1,5 ml. registro na anvisa e prazo de validade no mínimo
12 meses.

DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA
- dispenser para papel toalha interfolhas em plastico abs, pp e/ou
similar de alta resistência. acompanhado de chave que permite a
abertura somente do mesmo, parafusos e buchas para instalação. UN 25,00
sistema de abertura tipo báscula ou similar, suporta papel de 2 e 3
dobras. cor branco e/ou gelo. registro no inmetro, garantia de
fabricação mínima de 6 meses.

DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO
(dispenser para alcool gel e/ou saboente liquido com tampa frontal
basculante, em plástico polipropileno, composto aditivado reforçado
na cor branco e/ou gelo. capacidade para um refil bag-in-box de 800
ml. trava de segurança. visor frontal. fixação com buchas UN
expansiveis. dimensões externas: 125 mm de largura x 280 mm de
altura x 120 mm de profundidade. registro no inmetro, garantia de
fabricação mínima de 6 meses.)

LENÇOL DESCARTAVEL-
lençol descartável com elástico , confeccionado em material tnt,
atóxico, gramatura mínima de ZOg/m2, medindo 2,00 de UN 2.500,00
comprimentos e 0,90 cm de largura. compatível as boas práticas e
normas da abnt.

LUVA ClRURGlCA.
luva cirurgica de latex. tamanho 9, formato anatômico, punho
ajustado, ambidestra, espessura uniforme e resistente, lubrificação
com pó bio-absorvivel, hipoalergenico. registrado na anvisa.
garantia de fabrica. prazo de validade mínima de 12 meses. caixa
com 100 unidades.

LUVA ClRURGlCA TAM. M-

luva cirurgica de latex. tamanho m, formato anatômico, punho
ajustado, ambidestra ,espessura uniforme e resistente, lubrificação
com pó bio-absorvivel, hipoalergenico. registrado na anvisa.
garantia de fabrica. prazo de validade mínima de 12 meses. caixa
com 100 unidades.

LUVA CIRURGICA PAM. P
luva cirurgica de latex. tamanho p, formato anatômico, punho
ajustado, ambidestra ,espessura uniforme e resistente. lubrificação
com pó bio-absorvivel, hipoalergenico. registrado na anvisa.
garantia de fabrica. prazo de validade mínima de 12 meses. caixa
com 100 unidades

MASCARA ClRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO.
máscara cirúrgica com elástico, descartável, tripla camada com

2

50.00

CX 5,00

CX 10,00

CX 5,00

CX 20,00

31,000

27,000

5,440

43,600

43,600

43,600

147,920

775,00

1,350,00

13,600,00

218,00

436,00

218,00

2.958,40
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0013

l0014

00015

00016

filtro ehciência de filtração bacteriana; pregas horizontais,atóxica,
tiras super resistentes com aproximadamente de 40 cm de
comprimento; clips nasal com aproximadamente 14 cm de
comprimento; descartável; registro na anvisa e prazo de validade no
mínimo 12 meses. caixa contendo 50 unidades.

MASCARA DE PROTEÇAO N95.
máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação proteção
contra bacilos e/ou virus, constituído por fibras sintéticas dispostas
em no minimo 4 camadas com formados em concha ou bico de pato;
duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no

00036950 corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de UN ªºº»ºº
partículas de até 0,3 micrometros. . com certificado de aprovação
como pff/2 e/ou n95 e registro do ms e anvisa. descartável, atóxica
e hipoalergênica. embalada individualmente, prazo de validade
mínima de 12 meses. garantia de fabrica.

PAPEL GRAU CIRURGICO.
papel grau cirúrgico — rolo 15mm x 100m —para esterilização de
material medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em
papel grau cirúrgico que não solte fibras ou felpas durante o uso
gramatura 60 a 809/metro quadrado e porosidade controlada a outra
face em filme plástico laminado transparente multicamadas (poliéster
e polipropileno) resistente ao calor em ambas as faces ate 140ºc
indicadores químicos para esterilização a vapor saturado impressos

00038454 em local que não permita a migração de tinta para o interior do ROLO 100,00
envelope durante a esterilização e mudança de cor que indique que
a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de barreira
bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de filtração as bactérias
da embalagem deve estar de acordo com todas as partes da norma
brasileira (nbr) normas da anvisa e devidamente registrada no
ministrado da saúde as empresas deverão apresentar no momento
do certame laudos referentes a nbr 14990. garantia de fabricação.
prazo de validade mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros.

PAPEL GRAU CIRURGICO 30MMX100M-
papel grau cirúrgico — rolo 30mm x 100m -para esterilização de
material medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em
papel grau cirúrgico que não solte fibras ou felpas durante o uso
gramatura mínima 60 a 809/metro quadrado e porosidade controlada
a outra face em filme plástico laminado transparente multicamadas
(poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas as faces ate
140ºc indicadores químicos para esterilização a vapor saturado
impressos em local que não permita a migração de tinta para o
interior do envelope durante a esterilização e mudança de cor que
indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo
de barreira bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de filtração
as bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as
partes da norma brasileira (nbr) normas da anvisa e devidamente
registrada no ministrado da saúde as empresas deverão apresentar
no momento do certame laudos referentes a nbr 14990. garantia de
fabricação. prazo de validade mínima de 12 meses. rolo contendo
100 metros.

00040363

PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M—
00040364 papel grau cirúrgico —- rolo 50mm x 100m —para esterilização de

ROLO 100,00

ROLO 100,00

17,550

98,500

180,000

185,500

5.265,00

9.850,00

18.000,00

18.550,00

3
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|0017

)0018

00019

00020

00021

00022

00039590

00033673

00040365

00040366

00040367

00040368

material medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em
papel grau cirúrgico que não solte fibras ou felpas durante o uso
gramatura mínima 60 a Bºg/metro quadrado e porosidade controlada
a outra face em filme plástico laminado transparente multicamadas
(poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas as faces ate
140ºc indicadores químicos para esterilização a vapor saturado
impressos em local que não permita a migração de tinta para o
interior do envelope durante a esterilização e mudança de cor que
indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo
de barreira bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de filtração
as bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as
partes da norma brasileira (nbr) normas da anvisa e devidamente
registrada no ministrado da saúde as empresas deverão apresentar
no momento do certame laudos referentes a nbr 14990. garantia de
fabricação. prazo de validade mínima de 12 meses. rolo contendo
100 metros.

PAPEL TOALHA INTERFOLHA
papel toalha interfolhado interfolhado com 2 ou 3 dobras na cor
branca, não reciclado composto por fibras virgens, sem fragrância,
impurezas e furos com resistência a umidade acondicionados em
pacotes 1000 folhas medindo 22,5cm de comprimento x 20,5cm de
largura conforme nbr. fardo com 1000 folhas.

SABONETEIRA
refil de sabão líquido para uso dispenser saboneteira contendo no

mínimo 800 ml de sabonete com formula cuidadosamente
balanceada, destinada a limpeza suave das mãos e rosto.
proporciona maciez e suavidade. esse produto não agride a pele e
possui ph neutro. propriedades físicas químicas: ph 100% : 5,5 - 6,0
aparência e odor: liquido perolado e perfumado. densidade: 1,005 -
1,008 g/cm viscosidade; 1,000 - 1,5000 cps (viscosímetro fungilab
visco basic spindle 3/20 rpm). temperatura 205 a 255. solubilidade
na água: 100% pronto para usar. sem diluir, fragrância: neutra, erva
doce e/ou similar em suavidade. registro na anvisa e prazo de
validade mínimo de 12 meses.

SACO P/ REMOÇÃO—
saco para remoção (corpos/óbito) com ziper, confeccionado em
poliéster qualidade compativel com as normas abnt, certificado de
garantia do fabricante. tamanho mínimo 2,04 cm de comprimento e
75 cm de largura.

SOLUÇAO ALCOOLICA 0,5%-
solução alcoólica a base de digluconaco de clorexidina 0,5%. uso
hospitalar. almotolia de 100 ml. embalagem deve conter dados de
identincação, procedência, lote e validade, conforme rdc 184 de
22/10/2001. documentos necessários: registro no ministério da
saúde para antissépticos (rdc nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica

SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%-
soluçao aquosa digluconaco de ciorexidina a O,2%+ tensoativos.
uso hospitalar. almotolia de 100 ml. embalagem deve conter dados
de identificação, procedência, lote e validade, conforme rdc 184 de
22/10/2001. documentos necessários. registro no ministério da
saúde para antissépticos (rdc nº. 199, 26/10/06) e ncha técnica

SOLUÇÃO DESINFECTANTE 2% -

FARDO

UN

UN

UN

UN

LT

15,00

100,00

100,00

50,00

80,00

10,00

23,390

19,700

20,330

16,450

14,800

28,500

350,85

1.970,00

2.033,00

822,50

1.184,00

285,00
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longa

solução desinfectante e degermante a base de digluconaco de
clorexidina 2% +tensoativos para uso hospitalar, acondicionado em
frascos opacos resistentes, com tampa rosqueável. embalagem
deve conter dados de identificação, procedência, lote e validade,
conforme rdc 184 de 22/10/2001. documentos necessários: registro
no ministério da saúde para antissépticos (rdc nº. 199, 26/10/06) e
ficha técnica. frasco 1 litro.

TOUCA DESCARTAVEL-
touca hospitalar, descartável, sanfonada, elástico de alta qualidade
soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto para o
uso prolongado, material não tecido 100% polipropileno, na cor

00040337 branca, azul e/ou verde (negociável no ato da entrega), tamanho pCT 15.00
único, característica adicional; hipoalergênica, atóxica, inodora,
unissex. procedência a atender a legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto. garantia de fabricante. pacote com 100
unidade cada.

24,100 361,50

211.234,75
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W

DISTRIBUIDORA DE
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FARMÁClA PREÇO

BAIXO IBIRAÇU

E IMPORTACAO DE
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CIRURGICOS E
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Unitário Total

Unitário Total

N1 FmA

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

ElRELl

Unitário Total

Unitário Total

00001
00002

00040347

00037017

AGUA DESTILADA- água destilada para injeção.

solução injetável. sistema fechado e isento de pvc. estéril e apirogênica. frasco plástico ampola com escala graduada 10 mi. validade mínima 12 meses.

UN 1.500,000

ALCOOL 70º. álcool etílico 70% gel antisséptico frasco/bolsa 800 ml refIl álcool etílico hidratado 70%, gel, antisséptico, incolor, bacteriCIda, densidade aproximada 0,90 g/ml, frasco ou bolsa plástica, tipo rem, com 800 ml. álcool etílico hidratado. agente espessante, umectante e emoliente, glicerinado, antirressecamento de mãos, sem deixar residuos, de
fácil espalhabilidade, sem enxague, sem fragrância,

sem corante, hipoalergênico, ph entre 6,5 e 7,5, refil "tipo bag—inbox", com 800 ml, bactericida, densidade aproximadamente de 0,90 g/ml, viscosidade 8.000 a 10.000 cps medida a temperatura de 20 a 25 graus celsius. utilização antissepsia de mãos. apresentar laudo de atividade antimicrobiana: a) bactericida contra staphylococus aureus, pseudomonas sp, mycobacterium tuberculosis: b) virucida contra: vírus lipofílicos ou envelopados e vírus não envelopa dos (rotavírus) e fungicida. os refIs deverão vir em embalagens individuais, lacradas, com bico dosador, contendo número do lote e datas de fabricação e
expiração. os dispensadores deverão ser providos .-

através de comodato, estando a empresa ganhadora obrigada a providenciar a instalação, manutenção e substituição dos mesmos, sempre que necessário. é Obrigatória a apresentação da fIqu, da fIcha técnica do produto e do respectivo registro no ministério da

UN 200.000

0,000 0,00

0,000 0,00
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Quantidade

DISTRTMlx

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

LTDA.
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BAIXO IBIRAÇU
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PRODUTOS

CIRURGICOS E

ORTOPE

N1 FARMA

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

ElRELl

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

DISPENSADOR DE SABONETE LIQUlDO (dispenser

para alcool gel e/ou saboente líquido com tampa frontal

basculante, em plástico polipropileno, composto aditivado reforçado na cor branco e/ou gelo. capacidade para um rei"" bag—in-box de 800 ml. trava ,

“0007 00034508 de segurança. visor frontal. âxação com buchas UN 50,000 24,000 1-200'00

expansíveis. dimensões externas: 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade. registro no inmetro, garantia de fabricação mínima de 6 meses.) LENÇOL DESCARTAVEL- lençol descanável com elástico , confeccionado em material tnt, atóxico,

)0008 00040360 gramatura mínima de 209/m2, medindo 2,00 de UN 2.500,000 0,000 0,00

comprimentos e 0,90 cm de largura. compativel as boas práticas e normas da abnt. LUVA CIRURGICA, luva cirurgica de latex. tamanho 9, formato anatômico, punho ajustado, ambidestra, espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó

moog 00034270 bio-absorvivel, hipoalergenico. registrado na anvisa.

garantia de fabrica. prazo de validade mínima de 12 meses. caixa com 100 unidades.

CX 5,000 0,000 0,00

LUVA ClRURGlCA TAM, M- luva cirurgica de latex.
tamanho m, formato anatômico, punho ajustado, ambidestra ,espessura uniforme e resistente, , _ , j «

l0010 00040361 lubrificação com pó bio-absorvivel, hipoalergenico. CX 10,000 0,900 0,00 40,000, ' [490,00

registrado na anvisa. garantia de fabrica. prazo de ' ” ' validade mínima de 12 meses. caixa com 100 unidades.

0011 00040362 LUVA CIRURGICA PAM. P luva cirurgica de latex. CX 5,000 0,000 0,00 40,000 200,00
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DISTRI'MIT

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

LTDA.

FARMÁCIA PREÇO

BAIXO IBIRAÇU

N1 FATÍMA

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

EIRELI

E IMPORTACAO DE

PRODUTOS

CIRURGICOS E

Unitário

Total

Unitário

Total Unitário Total

00012 0001 3 00014

000361 54
00036950

00038454

tamanho p, formato anatômico, punho ajustado,

ambidestra ,espessura uniforme e resistente. lubrificação com pó bio-absorvivel, hipoalergenico. registrado na anvisa. garantia de fabrica. prazo de validade mínima de 12 meses. caixa com 100 unidades, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL Cl ELASTICO. máscara cirúrgica com elástico. descartável, tripla camada com filtro eficiência de filtração bacteriana;
pregas horizontais,atóxica, tiras super resistentes com aproximadamente de 40 cm de comprimento; clips CX nasal com aproximadamente 14 cm de comprimento; descartávei; registro na anvisa e prazo de validade no minimo 12 meses. caixa contendo 50 unidades.

20,000

MASCARA DE PROTEÇAO N95. máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação proteção contra bacilos e/ou virus, constituido por fibras sintéticas dispostas em no mínimo 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrometros. . com certificado de aprovação como pff/2 e/ou n95 e registro do ms e anvisa. descartável, atóxica e hipoalergênica. embalada individualmente, prazo de validade mínima de 12 meses. garantia de fabrica.

UN 300,000

PAPEL GRAU CIRURGICO. papel grau cirúrgico — rolo 15mm x 100m —para esterilização de material medico

hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno

,penneável a vapor e ar em dupla face sendo uma das

ROLO 100,000

0,000 0,000 0,000

0,00 ,, 149,000: 2.930,00

0,00? "'—11,5,ch 1411000
0,00



LEGENDA

2“ Lugar

“ª" Prefeitura Municipal de Ibiraçu

Fundo de Saúde de Ibiraçu SºLugar

. 4” Lugar

5“ Lugar

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059I2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

DTSTRTMIX N1 FARMA

DISTRIBUIDORA DE FARMÁCIA meço E “5833383 DE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS OIBI u MEDICAMENTOS

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade LTDA BA'X RAÇ OR$IRURGICOS E EIRELI

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

faces em papel grau cirúrgico que não solte fibras ou felpas durante o uso gramatura 60 a SOg/metro quadrado e porosidade controlada a outra face em filme plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas as faces ate 140% indicadores químicos para esterilização a vapor saturado impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior do
envelope durante a esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de barreira bacteriana (bpe) que comprove a efIciência de filtração as bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas da anvisa e devidamente regIstrada no ministrado da saúde as empresas deverão apresentar no momento do certame laudos referentes a nbr 14990, garantia de fabricação. prazo de validade mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros. PAPEL GRAU CIRURGICO 30MMX100M— papel grau cirúrgico — rolo 30mm x 100m —para esterilização de material medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em papel grau cirúrgico que não

00015 00040353 solte abras ou felpas durante o uso gramatura minima 100 000 0,000 0,00

60 a Bºg/metro quadrado e porosidade controlada e Rºl—º ' outra face em Hime plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas as faces ate 140% indicadores químicos para esterilização a vapor saturado
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 00002512020 - 28/05/2020 - Processo Nº 00205912020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

Item

Lote

Código

Especificação Unidade Quantidade

W

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

LTDA.

FARMÁCIA PREÇO

BAIXO IBIRAÇU

E IMPORTACAO DE

PRODUTOS

CIRURGICOS E

ORTOPE OS LTDA

MWM

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

EIRELI

Unitário Total

Unitário Total

Unitário Total

Unitário Total

..xr'

00016

00040364

impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de barreira bacteriana (bpe) que comprove a efIciência de filtração as bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas da anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as empresas deverão apresentar no momento do certame laudos referentes a nbr

14990. garantia de fabricação. prazo de validade
mínima de 12 meses, rolo contendo 100 metros.

PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M- papel grau cirúrgico -— rolo 50mm x 100m —para esterilização de material medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em papel grau cirúrgico que não solte fIbras ou felpas durante o uso gramatura mínima 60 a Sºg/metro quadrado e porosidade controlada a outra face em filme plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas as faces ate 140ºc indicadores químicos para esterilização a vapor saturado impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de barreira
bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de fIItração as bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr)

ROLO 100,000

0,000 0,00
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Item

Lote

Código

Especificação

Unidade Quantidade

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

FARMÁCIA PREÇO

BAIXO IBIRAÇU

E IMPORTACAO DE

CIRURGICOS E

QBTOPED OS LTDA

N1 FARMA

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

EIRELI

Total Unitário

Total

Unitário Total

00017
00018 00019

00039590
00033673

00040365

normas da anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as empresas deverão apresentar no momento do certame laudos referentes a nbr

14990. garantia de fabricação. prazo de validade
mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros.

PAPEL TOALHA lNTERFOLHA papel toalha interfoihado interfolhado com 2 ou 3 dobras na cor branca, não reciclado composto por fibras virgens, sem fragrância, impurezas e furos com resistência a umidade
acondicionados em pacotes 1000 folhas medindo 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura conforme nbr. fardo com 1000 folhas. SABONETEIRA refil de sabão liquido para uso dispenser saboneteira contendo no mínimo 800 ml de sabonete com formula cuidadosamente balanceada, destinada a limpeza suave das mãos e rosto. proporciona maciez e suavidade. esse produto não agride a pele e possui ph neutro. propriedades físicas quimicas: ph 100% : 5,5 - 6,0 aparência e odor: liquido perolado e perfumado. densidade: 1,005 - 1,008 g/cm UN viscosidade: 1,000 — 1,5000 cps (viscosímetro fungilab visco basic spindIe 3/20 rpm). temperatura 205 a 255. solubilidade na água: 100% pronto para usar. sem diluir. fragrância: neutra, erva doce e/ou similar em suavidade. registro na anvisa e prazo de validade minimo de 12 meses. SACO P/ REMOÇÃO- saco para remoção

(corpos/óbito) com ziper, confeccionado em poliéster UN

qualidade compativel com as normas abnt, certificado

FARDO

15,000

100,000
100,000

0,000

0,00

210563. - alºngam

0,000

0,00
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025/2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059I2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

UISTRTMDC

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

FARMÁCIA PREÇO

BAIXO IBIRAÇU

E IMPORTACAO DE

PRODUTOS

N1 FARMA

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

CIRURGICOS E

ORTOPE

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade LTDA. EIRELI

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

de garantia do fabricante. tamanho mínimo 2,04 cm de comprimento e 75 cm de largura. SOLUÇAO ALCOOLICA 0,5%- solução alcoólica a base de digluconaco de clorexidina 0,5%. uso hospitalar. almotolia de 100 ml. embalagem deve conter dados de identificação, procedência, lote e validade, UN conforme rdc 184 de 22/10/2001. documentos necessários: registro no ministério da saúde para antissépticos (rdc nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica

00020 00040366 50,000 0,000 0,00

SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%- solução aquosa digluconaco de clorexidina a 0,2%+ tensoativos. uso hospitalar. almotolia de 100 ml. embalagem deve conter dados de identificação, procedência, lote e validade, UN conforme rdc 184 de 22/10/2001 . documentos necessários: registro no ministério da saúde para antissépticos (rdc nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica

00021 00040367 80,000 0,000 0,00

SOLUÇÃO DESINFECTANTE 2% - solução desinfectante e degermante a base de digluconaco de

clorexidina 2% +tensoativos para uso hospitalar, acondicionado em frascos opacos resistentes, com tampa rosqueável. embalagem deve conter dados de LT identificação, procedência, lote e validade, conforme rdc 184 de 22/10/2001. documentos necessários: registro no ministério da saúde para antissépticos (rdc

nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica. frasco 1 litro.

00022 00040368 10,000 0,000 0,00

TOUCA DESCARTAVEL- touca hospitalar, descartável, sanfonada, elástico de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e

conforto para o uso prolongado, material não tecido

00023 00040337 PCT 15,000 , 21,000 , 405,00 0,000 0,00
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 00205912020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

WX N1 FARMA

, PORTACAO DE

DISTRIBUIDORA DE FARMACIA PREÇO E IMPRODUTOS DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS IBIRA u MEDICAMENTOS

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade LTDA BA'Xº Ç CIRURGICOS E

OS LTDA EIRELI

Unitário Total Unitário Total Unitário Í Total Unitário Total

100% polipropileno, na cor branca, azul e/ou verde (negociável no ato da entrega), tamanho único, caracteristica adicional; hipoalergênica, atóxlca, inodora, unissex. procedência a atender a legislação

sanitária vigente e pertinente ao produto, garantia de fabricante. pacote com 100 unidade cada. Valor Total OBTIDO 405,00 3.900,00 4.710,00 6.405,00 Valor Total VENCIDO 1.200,00 2.625,00

10
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item

Lote

Código

Especiâcação , Unidade Quantidade

HO

DE PRODUTOS.
HOSPITALARES

EIRELI

MEDICOM EIRELI

MH MEDICAI: COM.

PROD. MED.

HOSPITALARES

LTDA EPP

PRODUTOS

HOSPITALARES

LTDA

Unitário

Total

Unitário

Total

Unitário Total

Unitário Total

00001
00002

00040347

00037017

AGUA DESTILADA— água destilada para injeção. solução injetável. sistema fechado e isento de pvc. estéril e apirogênica. frasco plástico ampola com escala graduada 10 ml. validade mínima 12 meses.

UN 1.500,000

ALCOOL 70º. álcool etílico 70% gel antisséptico frasco/bolsa 800 ml refil álcool etílico hidratado 70%, gel. antisséptico, incolor, bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml, frasco ou bolsa plástica, tipo refil, com 800 ml. álcool etílico hidratado, agente espessante, umectante e emoliente, glicerinado,
antirressecamento de mãos, sem deixar resíduos, de fácil espalhabilidade, sem enxague, sem fragrância, sem corante, hipoalergênico, ph entre 6,5 e 7,5, refil "tipo bag-inbox", com 800 ml, bactericida, densidade aproximadamente de 0,90 g/ml, viscosidade 8.000 a 10.000 cps medida a temperatura de 20 a 25 graus celsius. utilização antissepsia de mãos. apresentar laudo de atividade antimicrobiana: a) bactericida contra UN staphylococus aureus, pseudomonas sp, mycobacterium tuberculosis: b) virucida contra: vírus lipofílicos ou envelopados e vírus não envelopa dos (rotavírus) e fungicida. os refis deverão vir em embalagens individuais, lacradas, com bico dosador,

contendo número do lote e datas de fabricação e expiração. os dispensadores deverão ser providos através de comodato, estando a empresa ganhadora obrigada a providenciar a instalação, manutenção e substituição dos mesmos, sempre que necessário. é

obrigatória a apresentação da flqu, da ficha técnica do produto e do respectivo registro no ministério da

200,000

0,000
0,000

0,00 0,00

29,500 44.250,00

11
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Item

Lote

Código

Especificação Unidade Quantidade

um.

DE PRODUTOS.

HOSPITALARES

EIRELI

MEDICOM EIRELI

MEW

PROD. MED.

HOSPITALARES

LTDA EPP

PRODUTOS

HOSPITALARES

LTDA

Unitário

Total

Unitário Total

Unitário Total

Unitário Total

00003
00004

00040357

00040358

saúde, AVENTAL DESCARTAVEL— avental descartável para procedimentos hospitalares, não estéril, hidrofóbico, com mangas longas e elástico no punho, tamanho único, confeccionado em tecido 100% polipropileno ou material similar de qualidade igual ou superior, atóxico, a impermeável a líquidos, decote traseiro com viés no acabamento um par de tiras para amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço, gramatura mínima 40 gramas/mz, acabamento no mínimo em costura overlok e/ou no viés. acondicionado em embalagem individual, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, número de registro na anvisa, procedência a atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. cor branca ,
verde e/ou azul.

UN 3.000,000

DESINFETANTE HOSPITALAR- desinfetante hospitalar
de nível intermediário à base de peróxido de hidrogênio acelerado, para superfícies #1an nome comercial: oxivir concentrado características composição: peróxido de hidrogênio 4,25 per, acido fosfórico,

tensoativos aniônicos, tensoativos não-aniônicos, solvente, coadjuvante, tamponante, sequestrante e água deionizada. aspecto: líquido, límpido cor: incolor índices mínimos de acidez ph (puro): 0,5 - 1,1
densidade : 1,019 — 1,054 g/ml teor ativo: 4,25 — 4,50

per. referencia comercial: oxivir tb — diluído em água, pronto para uso apresentação: frasco com borrifador, capacidade: 950 ml. registro na anvisa e prazo de
validade no minimo 24 meses.

FRAS 250,000

10,900 ' aa.-mom

0,000 0,00

10,000

30.000,00

12
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Hmm. Mmm M

DE PRODUTOS. PROD. MED. PRODUTOS

MEDICOM EIRELI

HOSPITALARES HOSPIT LARE LA

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade EIRELI LTD AA EPP S HOST?; A RES

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

DESINFETANTE HOSPITALAR 1,5 ML— desinfetante

hospitalar l desinfetante hospitalar de nível intermediário (bactericida, fungicida, virucida e tuberculicida) para superfícies fixas e artigos não criticos, formulado à base de peróxido de hidrogênio acelerado - nome comercial: oxivlr five 16 concentrado. limpa e desinfeta superficies como vinil, acrílico, e outras superficies plasticas, aço inox, alumi io, laminados, vidros, entre outros. eficiente contra vírus, fungos e bactérias, incluindo hepatite c, hiv type 1, candida albicans, trichophyton

00005 00040359 mentagrophytesstaphylococus aureos, salmonella

choleraesuis, pseudomonas aeruginosa, staphylococus áureos mrsa, acinetobacter baumannil, klebsiela pneumoniae e emterococus faecallis vre. sistema j-flex dosagem: limpeza diária — 11256, limpeza pesada — 11128, limpeza e eliminação de vírus - 1:64, limpeza e desinfecção — 1:16 - diluído em água, pronto para uso apresentação: acondicionado em frasco de plástico resistente, capacidade: 1,5 ml. registro na anvisa e prazo de validade no mínimo 12 meses.

FRAS 250,000 0,000 0,00

DlSPENSADOR DE PAPEL TOALHA - dispenser para papel toalha interfolhas em plastico abs, pp e/ou similar de alta resistência. acompanhado de chave que permite a abertura somente do mesmo, parafusos e &,

ººººª 00034509 buchas para instalação. sistema de abertura tipo UN 25000 0,000 0,00

báscula ou similar, suporta papel de 2 e 3 dobras. cor branco e/ou gelo. registro no inmetro, garantia de fabricação mínima de 6 meses,

13
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Item Lote

Código

Hom.

DE PRODUTOS.

HO PITALARES

Especificaçãº Unidade Quantidade SEÍRELI

MEDICOM EIRELI

MAXMEDÍC'ÃE'C'GM'.“ INNGVÃ SURGICÃE

PROD. MED. PRODUTOS

HOSPITALARES HOSPITALARES

LTDA EPP LTDA

Unitário Total

Unitário

Total

Unitário Total Unitário Total

00007 00008 00009 00010 00011

00034508 00040360 00034270
00040361 00040362

DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO (dispenser para alcool gel e/ou saboente liquido com tampa frontal basculante, em plástico polipropileno, composto aditivado reforçado na cor branco e/ou gelo. capacidade para um refil bag-in—box de 800 ml. trava de segurança. visor frontal. fixação com buchas UN 50,000 expansiveis. dimensões externas: 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade. registro

no inmetro, garantia de fabricação mínima de 6 meses.) LENÇOL DESCARTAVEL- lençol descartavel com elástico , confeccionado em material tnt, atóxico, ' gramatura mínima de 209/m2, medindo 2,00 de UN 2500300 , , 5509 13.750,00 comprimentos e 0,90 cm de largura, compatível as - , boas práticas e normas da abnt. LUVA CIRURGICA, luva cirurgica de latex. tamanho 9, formato anatômico, punho ajustado, ambidestra, espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó bio—absorvivel, hipoalergenico. registrado na anvisa. CX 5'000 garantia de fabrica. prazo de validade mínima de 12 meses. caixa com 100 unidades. LUVA CIRURGICA TAM. M- luva cirurgica de latex. tamanho m, formato anatômico, punho ajustado, ambidestra ,espessura uniforme e resistente. lubrificação com pó bio—absorvivel, hipoalergenico. cx 10,000 registrado na anvisa. garantia de fabrica. prazo de validade mínima de 12 meses. caixa com 100 unidades. LUVA CIRURGICA PAM. P luva cirurgica de latex. CX 5000

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

0,00 0,00 0,00' | 0,00 0,00

1,290 _ 3.225,00 , , 7.000,00

, 49,000 v., '

49,000 49.000 39,000

14



Prefeitura Municipal de Ibiraçu Fundo de Saúde de Ibiraçu

LEG EN DA

2“ Lugar 3“ Lugar 4ª Lugar 5“ Lugar

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059I2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

Item

Lote

Código

“em.

DE PRODUTOS.
HOSPITALARES

Unidade EIRELI

ESpeciticação Quantidade

MEDICOM EIRELI

MAX MEW

PROD. MED.

HOSPITALARES

LTDA EPP

m

PRODUTOS

HOSPITALARES

LTDA

Unitário Total Unitário

Unitário Total

Unitário Total

00012 00013 00014

000361 54
00036950

00038454

tamanho p, formato anatômico, punho ajustado,

ambidestra ,espessura uniforme e resistente, lubrincação com pó bio-absorvivel, hipoalergenico. registrado na anvisa. garantia de fabrica. prazo de validade mínima de 12 meses. caixa com 100 unidades. MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL Cl ELASTICO. máscara cirúrgica com elástico. descartável, tripla camada com nitro eâciência de filtração bacteriana; pregas horizontaisatóxica, tiras super resistentes com aproximadamente de 40 cm de comprimento; clips nasal com aproximadamente 14 cm de comprimento; descartável; registro na anvisa e prazo de validade no mínimo 12 meses. caixa contendo 50 unidades.

CX 20,000 175,000

MASCARA DE PROTEÇAO N95. máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação proteção contra bacilos e/ou virus, constituído por fibras sintéticas dispostas em no mínimo 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eâciência mínima de filtração de 95% de UN partículas de até 0,3 micrometros. . com certificado de aprovação como pff/2 e/ou n95 e registro do ms e anvisa. descartável, atóxica e hipoalergênica. embalada individualmente, prazo de validade mínima de 12 meses. garantia de fabrica.

300,000 23,900

PAPEL GRAU CIRURGICO. papel grau cirúrgico — rolo 15mm x 100m —para esterilização de material medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma das

100,000 0,000

ROLO

128,500

, * ”13,999; " - 5.670,00

2.570,00 '

“145,000, , 2.900,00

15,900 , 4.770,00

(>.
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 00205912020 — Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

Hm COM. WW INNUVÃ SURGICÃE
DE PRODUTOS. PROD. MED. PRODUTOS

. . , HOSPITALARES Mªº'ºº" E'REL' HOSPITALARES HOSPITALARES

Item Lote Código Espectficação Unidade Quantidade ElRELl LTDA Epp LTDA

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

faces em papel grau cirúrgico que não solte ibras ou felpas durante o uso gramatura 60 a 809/metro quadrado e porosidade controlada a outra face em filme plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas as faces ate 140ºc indicadores químicos para esterilização a vapor saturado impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior do

envelope durante a esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de barreira bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de filtração as bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas da anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as empresas deverão apresentar no momento do certame laudos referentes a nbr 14990. garantia de fabricação. prazo de validade mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros. PAPEL GRAU CIRURGICO 30MMX100M- papel grau cirúrgico — rolo 30mm x 100m ——para esterilização de material medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ,permea'vel a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em papel grau cirúrgico que não

00015 00040363 solte fibras ou felpas durante o uso gramatura minima 100 000 0,000 0,00

60 a Bºg/metro quadrado e porosidade controlada a ROLO , outra face em Hime plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas as faces ate 140% indicadores químicos para esterilização a vapor saturado
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059I2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

item

Lote

Código

Unidade Quantidade

Especificação

mam—con.

DE PRODUTOS.
HOSPITALARES

EIRELI

WW INNGVÃ SURGIU“:

PROD. MED. PRODUTOS

HOSPITALARES HOSPITALARES

LTDA EPP LTDA

MEDICOM EIRELI

Unitário

Total

Unitário Total Unitário Total Unitário Total

00016

00040364

impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de barreira bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de filtração as bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas da anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as empresas deverão apresentar no momento do certame laudos referentes a nbr

14990. garantia de fabricação, prazo de validade mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros.
PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M- papel grau cirúrgico —- rolo 50mm x 100m -—para esterilização de material medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em papel grau cirúrgico que não

solte fibras ou felpas durante o uso gramatura mínima 60 a Bºg/metro quadrado e porosidade controlada a outra face em filme plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas as faces ate 140% indicadores quimicos para esterilização a vapor saturado impressosem local que não permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de barreira bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de nitração as bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr)

ROLO 100,000

0,000 0,00
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025/2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059I2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

Item

Lote

Código

Especificação

Unidade

Quantidade

Hom

DE PRODUTOS.

HOSP/TALARES

ElRELl

. W

PROD. MED. PRODUTOS

MEº'ººM E'RE“ HOSPITALARES HOSPITALARES

LTDA EPP LTDA

Unitário Total Unitário

Total Unitário Total Unitário Total

00017
00018

00019

00039590

00033673

00040365

normas da anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as empresas deverão apresentar no momento do certame laudos referentes a nbr 14990. garantia de fabricação. prazo de validade
mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros.

PAPEL TOALHA INTERFOLHA papel toalha inter/olhado interfolhado com 2 ou 3 dobras na cor branca, não reciclado composto por fibras virgens, sem fragrância, impurezas e furos com resistência a umidade acondicionados em pacotes 1000 folhas medindo 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura conforme nbr. fardo com 1000 folhas. SABONETEIRA refil de sabão líquido para uso dispenser saboneteira contendo no mínimo 800 ml de sabonete com formula cuidadosamente balanceada, destinada a limpeza suave das mãos e rosto. proporciona maciez e suavidade. esse produto não agride a pele e possui ph neutro. propriedades físicas químicas: ph 100% : 5,5 - 6,0 aparência e odor: liquido perolado e perfumado. densidade: 1,005 - 1,008 g/cm viscosidade: 1,000 - 1,5000 cps (viscosímetro fungilab Visco basic spindle 3/20 rpm). temperatura 205 a 255. solubilidade na água: 100% pronto para usar. sem diluir. fragrância: neutra, erva doce e/ou similar em
suavidade. registro na anvisa e prazo de validade mínimo de 12 meses.

SACO P/ REMOÇÃO- saco para remoção (corpos/óbito) com ziper, confeccionado em poliéster
qualidade compativel com as normas abnt, certificado

FARDO

UN UN

15,000

100.000
100,000

0,000 0,000 0,000

0,00 1 7,800 268,50 0,00
0,00 16,000
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059/2020 — Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

Item

Lote

Código

Especiãcação

Unidade Quantidade

DE PRODUTOS.
HOSPITALARES

COM.

MAX MEDIO“: COM.

MEDICOM EIRELI HOSPITALARES

W

PRODUTOS

HOSPITALARES

LTDA

Total Unitán'o

Unitário Total

00020
00021

00022

Í 00023

00040366

00040367
00040368

00040337

de garantia do fabricante. tamanho mínimo 204 cm de comprimento e 75 cm de largura. SOLUÇAO ALCOOLICA 0,5%- solução alcoólica a base de digluconaco de clorexidina 0,5%. uso hospitalar. almotolia de 100 ml. embalagem deve conter dados de identificação, procedência, lote e validade, conforme rdc 184 de 22/1 012001. documentos necessários: registro no ministério da saúde para antisséptlcos (rdc nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%— solução aquosa digluconaco de clorexidina a 0,2%+ tensoativos. uso
hospitalar. almotolia de 100 ml. embalagem deve conter dados de identificação, procedência, lote e validade, conforme rdc 184 de 22/10/2001, documentos necessários: registro no ministério da saúde para antissépticos (rdc nº, 199, 26/10/06) e ficha técnica SOLUÇÃO DESINFECTANTE 2% - solução desinfectante e degermante a base de digluconaco de

clorexidina 2% +tensoativos para uso hospitalar,
acondicionado em frascos opacos resistentes, com tampa rosqueável. embalagem deve conter dados de identificação, procedência, lote e validade, conforme rdc 184 de 22/10/2001. documentos necessários: registro no ministério da saúde para antissépticos (rdc

nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica. frasco 1 litro. TOUCA DESCARTAVEL- touca hospitalar, descartável, sanfonada, elástico de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e

conforto para o uso prolongado, material não tecido

UN 50,000

UN 80,000

LT 10,000

PCT 15,000

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

É

3

15,509 , 232,50
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025l2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059I2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

HÓSPFÃR'MÃ COM. MAX "Em—W

DE PRODUTOS. PROD. MED. PRODUT HOSPITALARES MEº'ººM E'REL' HOSPITALARES HOSPITALARES

ElRELl LTDA EPP LTDA

Item Lote Código Especiãcação Unidade Quantidade

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

100% polipropileno, na cor branca, azul elou verde (negociável no ato da entrega). tamanho único, caracteristica adicional; hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. procedência a atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, garantia de fabricante. pacote com 100 unidade cada. Valor Total OBTIDO 16.000,00 43.370,00 43.388,50 61.532,50 Valor Total VENCIDO 2.250,00 0,00 32.570,00 2.380,00
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 00002512020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059l2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

Item

Lote

Código

HÓ'S'FIUR'O'G'ÃS

COMERCIO DE PROD. G & G SUPRIMENTOS DALIA ARACRUZ

E HIGIENIZACAO DISTRIBUIDORA LTDA

HO PITALA E

Especificação Unidade Quantidade 8 LTDA R S LTDA EPP

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

00001 00002

00040347

00037017

AGUA DESTILADA- água destilada para injeção. solução injetável. sistema fechado e isento de pvc. estéril e apirogênica. frasco plástico ampola com escala graduada 10 ml. validade mínima 12 meses.

UN 1.500,000 0,300 540,00 0,000 _ - 5,000 7.500,00

ALCOOL 70“. álcool etílico 70% gel antisséptico frasco/bolsa 800 ml refil álcool etílico hidratado 70%, gel, antisséptico, incolor, bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml, frasco ou bolsa plástica, tipo

refil, com 800 ml. álcool etílico hidratado, agente espessante, umectante e emoliente, glicerinada, antirressecamento de mãos, sem deixar resíduos, de fácil espalhabilidade, sem enxague, sem fragrância, sem corante, hipoalergênico, ph entre 6,5 e 7,5, refil "tipo bag-inbox", com 800 ml, bactericida, densidade aproximadamente de 0,90 g/ml, viscosidade 8,000 a 10.000 cps medida a temperatura de 20 a 25 graus celsius. utilização antissepsia de mãos. apresentar laudo de atividade antimicrobiana: a) bactericida contra UN 200000 staphylococus aureus, pseudomonas sp, mycobacterium tuberculosis: b) virucida contra: vírus lipofílicos ou envelopados e vírus não envelopa dos (rotavirus) e fungicida. os retis deverão vir em embalagens individuais, lacradas, com bico dosador, contendo número do lote 6 datas de fabricação e expiração. os dispensadores deverão ser providos através de comodato, estando a empresa ganhadora obrigada a providenciar a instalação, manutenção e substituição dos mesmos, sempre que necessário. é obrigatória a apresentação da ôqu, da ficha técnica do produto e do respectivo registro no ministério da

;,38'000 ' [320,00 20,000 4.000,00
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 00205912020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

Item

Lote

Código

Hd'SFlDR'õG'A'S

COMERCIO DE PROQ G & G SUPRIMENTOS DALIA ARACRUZ

E HIGIENIZACAO DISTRIBUIDORA LTDA

HOSPITALARES

Especificação Unidade Quantidade LTDA LTDA EPP

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

00003 00004

00040357
00040358

AVENTAL DESCARTAVEL- avental descartável para ' ' " ' º procedimentos hospitalares, não estéril, hidrofóbico, com mangas longas e elástico no punho, tamanho único, confeccionado em tecido 100% polipropileno ou material similar de qualidade igual ou superior, atóxico, a impermeável a liquidos, decote traseiro com viés no

acabamento um par de tiras para amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço, gramatura mínima 40 gramas/mz, acabamento no mínimo em costura overiok e/ou no viés. acondicionado em embalagem individual, contendo dados de identificação do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade, número de registro

na anvisa, procedência a atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. cor branca , verde e/ou azul.

UN 3.000,000 'E'-18,800 55.400,00 ' 14,900“ 4470000 30,000 _, 0, 00,00

DESINFETANTE HOSPITALAR— desinfetante hospitalar

de nível intermediário à base de peróxido de hidrogênio acelerado, para superficies fixas nome comercial: oxivir concentrado caracteristicas composição: peróxido de hidrogênio 4,25 per, acido fosfórico, tensoativos aniônicos, tensoativos não-aniônicos, . solvente, coadjuvante, tamponante, sequestrante e - , . , , , ' , , água deionizada. aspecto: liquido, limpido cor: incolor FRAS 250,000 19,600 4.900,00 , 48,900 12.225,00 , 50,098 12590109 indices mínimos de acidez ph (puro): 0,5 - 1,1 ' '
densidade : 1,019 - 1,054 glmi teor ativo: 4,25 — 4,50 per. referencia comercial: oxivir tb - diluído em água, pronto para uso apresentação: frasco com borrifador, capacidade: 950 ml. registro na anvisa e prazo de

validade no minimo 24 meses.
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059I2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

Item

Lote

Código

HO'SFIBR'GG'ÃS

COMERCIO DE PROD G & G SUPRIMENTOS DALlA ARACRUZ

E HIGIENIZACAO DISTRIBUIDORA LTDA

H SPITA RES

Especiricação Unidade Quantidade 0 LTDIÃA LTDA EPP

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

00005 00006

00040359

00034509

DESINFETANTE HOSPITALAR 1,5 ML- desinfetante hospitalar l desinfetante hospitalar de nível intermediário (bactericida, fungicida, virucida e tuberculicida) para superfícies fixas e artigos não críticos, formulado à base de peróxido de hidrogênio acelerado - nome comercial: oxlvir iive 16 concentrado. limpa e desinfeta superficies como vinil, acrílico, e outras superficies plásticas, aço inox, aluminio, laminados, vidros, entre outros. eficiente contra vírus, fungos e bactérias, incluindo hepatite c, hiv type 1, candida albicans, trichophyton mentagrophytes,staphylococus aureos, salmonella choleraesuis, pseudomonas aeruginosa, staphylococus áureos mrsa, acinetobacter baumannil, klebsiela pneumoniae e emterococus faecallis vre. sistema j-flex dosagem: limpeza diária — 12256, limpeza pesada — 11128, limpeza e eliminação de virus — 1:64, limpeza e desinfecção — 1:16 — diluído em água, pronto para uso apresentaçâo: acondicionado em frasco de plástico resistente, capacidade: 1,5 ml. registro na anvisa e prazo de validade no minimo 12 meses.

FRAS 250.000 35,000 9.000,00 ,. . 7438000. 119.500,00?) Í15,000_fjiaijsogo

DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA - dispenser para

papel toalha interfolhas em plastico abs, pp e/ou similar de alta resistência. acompanhado de chave que permite a abertura somente do mesmo, parafusos e buchas para instalação. sistema de abertura tipo UN 25,000 0,000 0,00 31,000 775,00 K) báscula ou similar, suporta papel de 2 e 3 dobras. cor branco e/ou gelo. registro no inmetro, garantia de fabricação mínima de 6 meses.
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 00002512020 - 2810512020 - Processo Nº 00205912020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

HOSFIDR'O'G'A'S

COMERCIO DE PROD. G & G SUPRIMENTOS DALIA ARACRUZ

E HIGIENIZACAO DISTRIBUIDORA LTDA

HOSPITALARES

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade LTDA LTDA EPP

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO (dispenser para alcool gel e/ou saboente líquido com tampa frontal basculante, em plástico polipropileno, composto aditivado reforçado na cor branco e/ou gelo. , _ _ _ , _ _ capacidade para um refil bag-in-box de 800 ml. trava ' É — ,Í '

00007 00034508 de segurança. visor frontal. fixação com buchas UN 50,000 º-ººº 0,00 , 3044099 1.500,00

expansiveis. dimensões externas: 125 mm de largura ' ª ' ª x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade. registro no inmetro, garantia de fabricação mínima de 6 meses.) LENÇOL DESCARTAVEL— lençol descartável com elástico , confeccionado em material tnt, atóxico, , * ' , , - , “ j ,; .

00008 00040360 gramatura mínima de 209/m2. medindo 2,00 de UN 2.500,000 % 42,000 ”500000 0,000 0,00 20,000 50.000,00

comprimentos e 0,90 cm de largura. compativel as ' : . , _ boas práticas e normas da abnt,

LUVA CIRURGICA. luva cirurgica de latex. tamanho 9, formato anatômico, punho ajustado, ambidestra, , , _ _ , _ . , _ ,. . espessura uniformee resistente, lubriúcação com pó (' ' ', vª : ,;g ' ' *

ººººº 00034270 bio-absorvivel, hipoalergenico. registrado na anvisa. CX 5.000 45:03? º “35700 0,000 0,00 »4 45099 . .. 225,99

garantia de fabrica. prazo de validade mínima de 12 “ “ ' “ ' ' ' ' ' ' meses. caixa com 100 unidades. LUVA CIRURGICA TAM. M- luva cirurgica de latex. tamanho m, formato anatômico, punho ajustado, ambidestra ,espessura uniforme e resistente, ' _ 4

00010 00040361 lubrificaçãº com pó biº-absorvivel, hipoalergenico. cx 10,000 45,000 450,00 0,000 0,00 45,000 _ 450,00

registrado na anvisa. garantia de fabrica. prazo de . validade mínima de 12 meses. caixa com 100 unidades.

00011 00040362 LUVA CIRURGICA PAM. P luva cirurgica de latex, CX 5,000 45,000 225,00 0,000 0,00 45,000 225,00
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 - 28/05/2020 — Processo Nº 002059I2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

Item

Lote

Código

Especincação Unidade

mm

COMERCIO DE PROD.

HOSPITALARES

LTDA LTDA

Quantidade

G & G SUPRIMENTOS

E HIGIENIZACAO

DALIA ARACRUZ

DISTRIBUIDORA LTDA

EPP

Unitário Total Unitário

Total Unitário Total Unitário Total

00012
00013

00014

000361 54

00036950

00038454

tamanho p, formato anatômico, punho ajustado ambidestra ,espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó bio-absorvivel, hipoalergenico, registrado na anvisa. garantia de fabrica. prazo de validade minima de 12 meses. caixa com 100 unidades. MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO. máscara cirúrgica com elástico, descartável, tripla camada com filtro eficiência de Hltração bacteriana; pregas horizontais,atóxica, tiras super resistentes com aproximadamente de 40 cm de comprimento; clips nasal com aproximadamente 14 cm de comprimento; descartável; registro na anvisa e prazo de validade no mínimo 12 meses. caixa contendo 50 unidades.

CX

MASCARA DE PROTEÇAO N95. máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação proteção contra bacilos e/ou virus, constituído por fibras sintéticas dispostas em no mínimo 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrometros. . com certificado de aprovação como pff/2 e/ou n95 e registro do ms e anvisa. descartável, atóxica e hipoalergênica. embalada individualmente, prazo de validade minima de 12 meses. garantia de fabrica.

UN

PAPEL GRAU CIRURGICO. papel grau cirúrgico - rolo 15mm x 100m —para esterilização de material medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma das

ROLO

0,000

300,000 . 15,980" 4,7015100 0,000

100,000 62,000 0,000

0,00 f 1.750,09?” ' bªila

0,00 25,000 7.500,00

&

0,004, «35,000. 13.500,00
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 00002512020 - 28/05/2020 - Processo Nº 00205912020 - Menor Preco por Item — Pesquisa de Preco

Item

Lote

Código

HW

COMERCIO DE mºn G & G SUPRIMENTOS DALIA ARACRUZ

E HIGIENIZACAO DISTRIBUIDORA LTDA

HO PITALARES

Especificação Unidade Quantidade S LTDA LTDA EPP

Unitário Total Unitário Total Unitário Total

Unitário

Total

00015

00040363

faces em papel grau cirúrgico que não solte fibras ou felpas durante o uso gramatura 60 a 80g/metro quadrado e porosidade controlada a outra face em filme plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropiieno) resistente ao calor em ambas as faces ate 140% indicadores químicos para esterilização a vapor saturado impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior do

envelope durante a esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de barreira bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de filtração as bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas da anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as empresas deverão apresentar no momento do certame laudos referentes a nbr 14990. garantia de fabricação. prazo de validade mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros. PAPEL GRAU CIRURGICO 30MMX100M— papel grau
cirúrgico — rolo 30mm x 100m —para esterilização de material medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em papel grau cirúrgico que não * solte fibras ou felpas durante o uso gramatura minima 100.000 120,000 12.000,00 0,000 0,00 “0,500 2430990 60 a 809/metro quadrado e porosrdade controlada a ROLO ' outra face em tiime plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas as faces ate 140% indicadores químicos para esterilização a vapor saturado
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3” Lugar 4º Lugar
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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 00002512020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059I2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

Item

Lote

Código

Unidade Quantidade

Especificação

W

COMERCIO DE PROD.

HOSPITALARES

LTDA

G & G SUPRIMENTOS

E HIGIENIZACAO

LTDA

DALIA ARACRUZ

DISTRIBUIDORA LTDA

EPP

Unitário

Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

00016

00040364

impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de barreira bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de filtração as bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas da anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as empresas deverão apresentar no momento do certame laudos referentes a nbr 14990. garantia de fabricação. prazo de validade mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros.
PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M- papel grau cirúrgico — rolo 50mm x 100m —para esterilização de material medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em papel grau cirúrgico que não

solte fIbras ou felpas durante o uso gramatura minima 60 a Bºg/metro quadrado e porosidade controlada a outra face em filme plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas as faces ate 140% indicadores químicos para esterilização a vapor saturado impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de barreira bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de fIltração as bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr)

21 ,000

ROLO

0,000 0,00 ” ; 3500000 313500000



Prefeitura Municipal de Ibiraçu

Fundo de Saúde de Ibiraçu

LEGENDA

2“ Lugar

gaªrLugar

4" Lugar 5“ Lugar

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025/2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059/2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

Item

Lote

Código

Especificação Unidade

Quantidade

W
COMERCIO DE PROD.

HOSPITALARES

LTDA

G & G SUPRIMENTOS

E HIGIENIZACAO

LTDA

DALIA ARACRUZ

DISTRIBUIDORA LTDA

EPP

Unitário

Total

Unitário

Total

Unitário

Total

Unitário

Total

00017
00018 00019

00039590

00033673
00040365

normas da anvisa e devidamente registrada no
ministrado da saúde as empresas deverão apresentar

no momento do certame laudos referentes a nbr

14990. garantia de fabricação. prazo de validade

mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros.

PAPEL TOALHA INTERFOLHA papel toalha inter/olhado interfolhado com 2 ou 3 dobras na cor branca, não reciclado composto por fibras virgens, sem fragrância, impurezas e furos com resistência a umidade acondicionados em pacotes 1000 folhas medindo FARDO 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura conforme nbr. fardo com 1000 folhas. SABONETEIRA refil de sabão líquido para uso dispenser saboneteira contendo no mínimo 800 ml de sabonete com formula cuidadosamente balanceada, destinada a limpeza suave das mãos e rosto. proporciona maciez e suavidade. esse produto não agride a pele e possui ph neutro. propriedades físicas químicas: ph 100% : 5,5 - 6,0 aparência e odor: liquido perolado e perfumado. densidade: 1,005 — 1,008 g/cm UN viscosidade: 1,000 - 1,5000 cps (viscosimetro fungilab Visco basic spindle 3/20 rpm). temperatura 205 a 255. solubilidade na água: 100% pronto para usar. sem diluir. fragrância: neutra, erva doce e/ou similar em suavidade. registro na anvisa e prazo de validade minimo de 12 meses. SACO P/ REMOÇÃO- saco para remoção (corpos/óbito) com ziper, confeccionado em poliéster UN
qualidade compativel com as normas abnt, certincado

15,000

100,000

100,000

20,000

2.000,00

57,750

'. ! fj 723560 ' ,

0,000

0,00

8,900

25,000

2.500,00
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LEGENDA

2“ Lugar

Prefeitura Municipal de Ibiraçu Fundo de Saúde de Ibiraçu 30 Lugar

4“ Lugar 5“ Lugar

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 00002512020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059/2020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

Humm

COMERCIO DE PROD. G & G SUPRIMENTOS DALIA ARACRUZ

E HIGIENIZACAO DISTRIBUIDORA LTDA

OSPITALARE

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade H LTDA 8 LTDA EPP

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

de garantia do fabricante. tamanho mínimo 2,04 cm de comprimento e 75 cm de largura. SOLUÇAO ALCOOLICA 0,5%— solução alcoólica a base de digluconaco de clorexidina 0,5%. uso

hospitalar. almotolia de 100 ml. embalagem deve conter

00020 00040366 dados de identiâcação, procedência, Iote e validade, UN 50.000 2,990 0,000 0,00

conforme rdc 184 de 22/10/2001. documentos . _ necessários: registro no ministério da saúde para antissépticos (rdc nº. 199, 26/10/06) e Gcha técnica SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%- solução aquosa digluconaco de clorexidina a 0.2%+ tensoativos. uso hospitalar. almotolia de 100 ml. embalagem deve conter

00021 00040357 dados de identificação, procedência, lote e validade, UN 80,000

conforme rdc 184 de 22/10/2001. documentos necessários: registro no ministério da saúde para antissépticos (rdc nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica

0,000 0,00 7 '

SOLUÇÃO DESINFECTANTE 2% - solução desinfectante e degermante a base de digluconaco de
clorexidina 2% +tensoativos para uso hospitalar, acondicionado em frascos opacos resistentes, com

00022 00040368 tampa rosqueável. embalagem deve conter dados de LT 19,000 22,000 220,00 0,000

identificação, procedência, lote e validade, conforme rdc 184 de 22/10/2001. documentos necessários: registro no ministério da saúde para antissépticos (rdc
nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica. frasco 1 litro. TOUCA DESCARTAVEL- touca hospitalar, descartável, sanfonada, elástico de alta qualidade

soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto para o uso prolongado, material não tecido

00023 00040337 PCT 15,000 , :: 21,000 ' ' 315,00 0,000
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LEGENDA

" 2ª Lugar

1894 Prefeitura Municipal de Ibiraçu

Fundo de Saúde de Ibiraçu 3“ Lugar

, 4“ Lugar

5ª Lugar

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 00205912020 - Menor Preco por Item - Pesquisa de Preco

HdSPID'R'GG'AS

COMERQO DE PROQ G & G SUPRIMENTOS DALIA ARACRUZ

E HIGIENIZACAO DISTRIBUIDORA LTDA

HOSPITALARES

item Lºte Códigº Especificação Unidade Quantidade LTDA LTDA EPP

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

100% polipropileno, na cor branca, azul e/ou verde (negociável no ato da entrega), tamanho único, caracteristica adicional; hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. procedência a atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, garantia de fabricante. pacote com 100 unidade cada, Valor Total OBTIDO 107.577,00 187.371,25 276.678,50 Valor Total VENCIDO 35.233,00 0,00 5.938,50

Desclassificaçãollnabi"tação/Desistência

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Item 00002 Não haver valor para ser qugado HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Item 00006 Não haver valor para ser julgado HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Item 00007 Não haver valor para ser julgado HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Item 00018 Não haver valor para serjulgado DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00001 Não haver valor para serjulgado 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 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00004 Não haver valor para ser julgado DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00005 Não haver valor para ser julgado DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00006 Não haver valor para ser julgado DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Item 00007 Não haver valor para ser julgado DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00008 Não haver valor para ser julgado DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00009 Não haver valor para ser julgado DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 00010 Não haver valor para serjulgado
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Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato

Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Fundo de Saúde de Ibiraçu

'? 891

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025l2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 00205912020

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA

35.997.345/0001—46

Avenida RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTOVAO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400

2733291242 hospidrogas©hotmaitcom

Ítem Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00001

00004

00005

00014

00040347

00040358

00040359

00038454

AGUA DESTILADA-
água destilada para injeção. solução injetável. sistema fechado e isento
de pvc. estéril e apirogênica. frasco plástico ampola com escala
graduada 10 ml. validade mínima 12 meses.

DESINFETANTE HOSPITALAR»
desinfetante hospitalar de nível intermediário à base de peróxido de
hidrogênio acelerado, para superfícies fixas nome comercial: oxivir
concentrado características composição: peróxido de hidrogênio 4,25
per, acido fosfórico, tensoativos aniônicos, tensoativos não-aniônicos,
solvente, coadjuvante, tamponante, sequestrante e água deionizada. FRAS 250,00 19,60
aspecto: liquido, límpido cor: incolor índices mínimos de acidez ph
(puro): 0,5 - 1,1 densidade : 1,019 - 1,054 g/ml teor ativo: 4,25 - 4,50
per. referencia comercial: oxivir tb - diluído em água, pronto para uso
apresentação: frasco com borrifador, capacidade: 950 mI. registro na
anvisa e prazo de validade no mínimo 24 meses.

UN 1.500,00 0,36

DESINFETANTE HOSPITALAR 1,5 ML-
desinfetante hospitalar ! desinfetante hospitalar de nível intermediário
(bactericida, fungicida, virucida e tuberculicida) para superficies fixas e
artigos não críticos, formulado à base de peróxido de hidrogénio
acelerado - nome comercial: oxivir tive 16 concentrado. limpa e
desinfeta superfícies como vinil, acrílico, e outras superficies plásticas,
aço inox, aluminio, laminados. vidros, entre outros. eficiente contra
vírus, fungos e bactérias, incluindo hepatite c, hiv type 1, candida
albicans, trichophyton mentagrophytes,staphylococus aureos,
salmonella choieraesuis, pseudomonas aeruginosa, staphylococus
áureos mrsa, acinetobacter baumannil, klebsiela pneumoniae e
emterococus faecaIlis vre. sistema j—flex dosagem: limpeza diária —
11256, limpeza pesada -— 1:128, limpeza e eliminação de virus — 1:64,
limpeza e desinfecção — 1:16 — diluído em água, pronto para uso
apresentação: acondicionado em frasco de plástico resistente,
capacidade: 1,5 ml. registro na anvisa e prazo de validade no minimo 12
meses.

FRAS 250,00 36,00

PAPEL GRAU CIRURGICO.
papel grau cirúrgico -— rolo 15mm x 100m —para esterilização de material
medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ,permeável
a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em papel grau
cirúrgico que não solte fibras ou felpas durante o uso gramatura 60 a
Bºg/metro quadrado e porosidade controlada a outra face em fiime
plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropileno)
resistente ao calor em ambas as faces ate 140% indicadores químicos

para esterilização a vapor saturadoimpressos em local que não ROLO 100,00 62,00
permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a
esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi
exposta ao processo apresentar laudo de barreira bacteriana (bpe)
que comprove a eficiência de filtração as bactérias da embalagem deve
estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as
empresas deverão apresentar no momento do certame laudos
referentes a nbr 14990. garantia de fabricação. prazo de validade

540,00

4.900,00

9.000,00

6.200,00



Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Fundo de Saúde de Ibiraçu

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

1891

Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato

00015

00016

00020

00021

00040363

00040364

00040366

00040367

Pesquisa de Preços Nº 000025/2020 - 28/05/2020 — Processo Nº 00205912020

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA

35.997.345/0001-46

Avenida RUA ALCINDO GUANABARA, 417 — CRISTOVAO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400

2733291242 hospidrogas©hotmaiicom
mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros.

PAPEL GRAU CIRURGICO 30MMX100M-

papel grau cirúrgico — rolo 30mm x 100m —para esterilização de material
medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ,permeável
a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em papel grau
cirúrgico que não solte fibras ou felpas durante o uso gramatura mínima
60 a Sºg/metro quadrado e porosidade controlada a outra face em filme
plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropileno)
resistente ao calor em ambas as faces ate 140% indicadores químicos
para esterilização a vapor saturado impressos em local que não
permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a ROLO 100,00
esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi
exposta ao processo apresentar laudo de barreira bacteriana (bpe)
que comprove a eficiência de filtração as bactérias da embalagem deve
estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as
empresas deverão apresentar no momento do certame laudos
referentes a nbr 14990. garantia de fabricação. prazo de validade
mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros.

PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M—

papel grau cirúrgico — rolo 50mm x 100m —para esterilização de material
medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ,permeável
a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em papel grau
cirúrgico que não solte fibras ou felpas durante o uso gramatura mínima
60 a 80g/metro quadrado e porosidade controlada a outra face em filme
plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropileno)
resistente ao calor em ambas as faces ate 140ºc indicadores químicos
para esterilização a vapor saturado impressos em local que não
permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a
esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi ROLO 100,00
exposta ao processo apresentar laudo de barreira bacteriana (bpe)
que comprove a eficiência de filtração as bactérias da embalagem deve
estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as
empresas deverão apresentar no momento do certame laudos
referentes a nbr 14990. garantia de fabricação. prazo de validade
mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros.

SOLUÇAO ALCOOLICA 0,5%-
solução alcoólica a base de digluconaco de clorexidina 0,5%. uso
hospitalar. almotolia de 100 ml. embalagem deve conter dados de
identificação, procedência, lote e validade, conforme rdc 184 de
22/10/2001. documentos necessários: registro no ministério da saúde
para antissépticos (rdc nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica

SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%—
solução aquosa digluconaco de clorexidina a 0,2%+ tensoativos. uso
hospitalar. almotolia de 100 ml. embalagem deve conter dados de
identincação, procedência, lote e validade, conforme rdc 184 de
22/10/2001. documentos necessários: registro no ministério da saúde
para antissépticos (rdc nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica

UN 50,00

UN 80,00

120,00

21,00

2,90

1,60

12.000,00

2.100,00

145,00

128,00

2



Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Fundo de Saúde de Ibiraçu

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025/2020 - 28/05/2020 — Processo Nº 00205912020

Vencedor HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ 35.997.345/0001-46

W— Avenlda RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTOVAO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400
Contato 2733291242 hospidrogas©hotmaiLc0m

SOLUÇÃO DESINFECTANTE 2% -
solução desinfectante e degermante a base de digluconaco de
clorexidina 2% +tensoativos para uso hospitalar, acondicionado em
frascos opacos resistentes, com tampa rosqueável. embalagem deve

00022 00040368 conter dados de identificação, procedência, lote e validade, conforme
rdc 184 de 22/10/2001. documentos necessários: registro no ministério
da saúde para antissépticos (rdc nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica.
frasco 1 litro.

LT 10,00 22,00 220,00

Total do Fornecedor: 35.233,00



Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Fundo de Saúde de Ibiraçu

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 00002512020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059/2020

Vencedor DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA EPP

CNPJ 27.364.898/0001-33

Endereço RUA DALIA, 40 — SAO MARCOS — ARACRUZ — ES - CEP: 29104520

Contato 2732564081 dalialtdadanfe©gmailcom

Ítem Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitán'o Valor Total
ALCOOL 70º.

álcool etílico 70% gel antisséptico frasco/bolsa 800 ml refil álcool etílico
hidratado 70%, gel, antisséptico, incolor, bactericida, densidade
aproximada 0,90 g/ml, frasco ou bolsa plástica, tipo refil, com 800 ml,
álcool etílico hidratado, agente espessante, umectante e emoliente,
glicerinado, antirressecamento de mãos, sem deixar resíduos, de fácil
espalhabilidade, sem enxague, sem fragrância, sem corante,
hipoalergênico, ph entre 6,5 e 7,5, refil "tipo bag-inbox", com 800 ml,
bactericida. densidade aproximadamente de 0,90 g/ml, viscosidade
8.000 a 10.000 ops medida a temperatura de 20 a 25 graus celsius.
utilizaçâo antissepsia de mãos. apresentar laudo de atividade

00002 00037017 antimicrobiana: a) bactericida contra staphylococus aureus,
pseudomonas sp, mycobacterium tuberculosis: b) virucida contra: vírus
lipofílicos ou envelopados e vírus não envelope dos (rotavírus) e
fungicida. os refls deverão vir em embalagens individuais, lacradas,
com bico dosador, contendo número do lote e datas de fabricação e
expiração. os dispensadores deverão ser providos através de
comodato, estando a empresa ganhadora obrigada a providenciar a
instalação, manutenção e substituição dos mesmos, sempre que
necessário. é obrigatória a apresentação da fiqu, da ficha técnica do
produto e do respectivo registro no ministério da saúde.

UN 200,00 20,00 4.000,00

DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA

- dispenser para papel toalha interfolhas em plastico abs, pp e/ou
similar de alta resistência. acompanhado de chave que permite a

00006 00034509 abertura somente do mesmo, parafusos e buchas para instalação. UN 2500 31,00 7750»sistema de abertura tipo báscula ou similar, suporta papel de 2 e 3
dobras. cor branco e/ou gelo. registro no inmetro, garantia de
fabricação mínima de 6 meses.

PAPEL TOALHA INTERFOLHA

papel toalha interfolhado interfolhado com 2 ou 3 dobras na cor
branca, não reciclado composto por fibras virgens, sem fragrância,
impurezas e furos com resistência a umidade acondicionados em
pacotes 1000 folhas medindo 22,5cm de comprimento x 20,5cm de
largura conforme nbr. fardo com 1000 folhas.

SABONETElRA

refil de sabão líquido para uso dispensar saboneteira contendo no
mínimo 800 ml de sabonete com formula cuidadosamente balanceada,
destinada a limpeza suave das mãos e rosto. proporciona maciez e
suavidade. esse produto não agride a pele e possui ph neutro.
propriedades físicas químicas: ph 100% : 5,5 — 6,0 aparência e odor:

110018 00033673 liquido perolado e perfumado. densidade: 1,005 - 1,008 g/cm UN 100.00 3.50 850.00
viscosidade: 1,000 - 1,5000 cps (viscosímetro fungilab Visco basic
spindle 3/20 rpm). temperatura 205 a 255. solubilidade na água: 100%
pronto para usar. sem diluir. fragrância: neutra, erva doce e/ou similar
em suavidade. registro na anvisa e prazo de validade mínimo de 12
meses.

00017 00039590 FARDO 15,00 8,90 133,50

TOUCA DESCARTAVEL—

l0023 00040337 touca hospitalar, descartável, sanfonada, elástico de alta qualidade PCT 15,00 12,00 180,00
soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto para o uso

4



Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Fundo de Saúde de Ibiraçu

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 - 28I05I2020 - Processo Nº 002059I2020

DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA EPPVencedor

CNPJ 27.364.898/0001—33

Endereço RUA DALIA, 40 - SAO MARCOS - ARACRUZ - ES - CEP: 29104520

Contato 2732564081 dalialtdadanfe©gmaILcom

prolongado, material não tecido 100% polipropileno, na cor branca,
azul e/ou verde (negociável no ato da entrega), tamanho único,
característica adicional; hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.
procedência a atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto. garantia de fabricante. pacote com 100 unidade cada.

Total do Fornecedor: 5.938,50
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Fundo de Saúde de Ibiraçu

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025l2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059I2020

Vencedor MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ 10.460.674/0001-22

Endereço RUA ANA SOUZA, 46 - JACUPEMBA — ARACRUZ — ES - CEP:

Contato 2732751188 maxmedicales©hotmailcom

Item Lote Código Espec/ricação Unidade Quantidade Unitário Valor Total
AVENTAL DESCARTAVEL—

avental descartável para procedimentos hospitalares, não estéril,
hidrofo'bico, com mangas longas e elástico no punho, tamanho único,
confeccionado em tecido 100% polipropileno ou material similar de
qualidade igual ou superior, atóxico, a impermeável a liquidos, decote
traseiro com viés no acabamento um par de tiras para amarrar na

00003 00040357 cintura e outro para amarrar no pescoço, gramatura mínima 40 UN 3-000.00 10.00 30-00000
gramas/mz, acabamento no mínimo em costura overlok e/ou no viés.
acondicionado em embalagem individual, contendo dados de
identificação do fabricante, data de fabricação e prazo de validade,
número de registro na anvisa, procedência a atender a legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto. cor branca , verde e/ou azul.

MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO.
máscara cirúrgica com elástico, descartável, tripla camada com filtro
eficiência de filtração bacteriana; pregas horizontaisatóxica, tiras

00012 00035154 super resistentes com aproximadamente de 40 cm de comprimento; CX 20,00 128,50 2.570,00clips nasal com aproximadamente 14 cm de comprimento; descartável;
registro na anvisa e prazo de validade no mínimo 12 meses. caixa
contendo 50 unidades,

Total do Fornecedor: 32.570,00



Prefeitura Municipal de Ibiraçu _Fundo de Saúde de Ibiraçu _
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 00002512020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059I2020

Vencedor FARMÁCIA PREÇO BAIXO IBIRAÇU

CNPJ 29.725.854/0001-17
Endereço * AV. CONDE D'EU, 447 - CENTRO - IBIRAÇU - ES - CEP: 29670000

W 2732571780 fpbibiracu1©gmaiLcom
item Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total

DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO
(dispenser para alcool gel e/ou saboente líquido com tampa frontal
basculante, em plástico polipropileno, composto aditivado reforçado na
cor branco e/ou gelo. capacidade para um refil bag-in—box de 800 ml.

ºººº7 00034508 trava de segurança. visor frontal. fixação com buchas expansíveis.
dimensões externas: 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm
de profundidade. registro no inmetro, garantia de fabricação mínima de
6 meses.)

UN 50,00 24,00 1.200,00

Total do Fornecedor: 1.200,00
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Fundo de Saúde de Ibiraçu

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059I2020

Vencedor N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ 22 .265 .663/0001 -70

Endereço RUA SANTINA PRETTI, 80 - MARIO GIURIZATTO — COLATINA — ES - CEP:

Contato 2737225217 comprasnIfarma©gmaiLcom

[tem Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total
LENÇOL DESCARTAVEL-

Iençol descartável com elástico , confeccionado em material tnt, * *
00008 00040360 atóxico, gramatura mínima de 209/m2. medindo 2,00 de comprimentos e UN 2500'00 1'05 2525

0,90 cm de largura. compatível as boas práticas e normas da abnt.

Total do Fornecedor: 2.625,00
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu /7
Fundo de Saúde de Ibiraçu

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025l2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 00205912020

Vencedor HOSPFARMA COM. DE PRODUTOS. HOSPITALARES EIRELI

W— 31.504.150/OOO1-66
Endereço ' RUA MAUA, 26 - SANTO ANTONIO DE JESUS - AIMORES - ES - CEP: 35200000

“W— 2799184252 licitacao©hospfarmacom
item Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total

MASCARA DE PROTEÇAO N95.
máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação proteção contra
bacilos e/ou virus, constituído por fibras sintéticas dispostas em no
mínimo 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas
tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da

00013 00036950 máscara e eficiência mínima de Nitração de 95% de partículas de até UN 300,00 7,50 2.250,00
” 0,3 micrometros. . com certificado de aprovação como pff/2 e/ou n95 e

registro do ms e anvisa. descartável, atóxica e hipoalergênica.
embalada individualmente. prazo de validade mínima de 12 meses.
garantia de fabrica.

Total do Fornecedor: 2.250,00



Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Fundo de Saúde de Ibiraçu

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 — 28/05/2020 - Processo Nº 002059l2020

Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato

INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

21 .605.893/0001-79

AVENIDA SAO LUIZ, 994 — LOT MOINHO DOS VENTOS - GOIANIA - GO - CEP:

6236374882 innovasurgical.financeiro©gmail.com

item Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00009

00010

00011

00019

00034270

00040361

00040362

00040365

LUVA CIRURGICA.

luva cirurgica de latex. tamanho 9, formato anatômico, punho ajustado,
ambidestra, espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó
bio-absorvivel, hipoalergenico. registrado na anvisa. garantia de
fabrica. prazo de validade mínima de 12 meses. caixa com 100
unidades.

LUVA CIRURGICA TAM. M-
luva cirurgica de latex. tamanho m, formato anatômico, punho ajustado,
ambidestra ,espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó
bio-absorvivel, hipoalergenico. registrado na anvisa. garantia de
fabrica. prazo de validade mínima de 12 meses. caixa com 100
unidades.

LUVA ClRURGlCA PAM. P
luva cirurgica de latex. tamanho p, formato anatômico, punho ajustado,
ambidestra ,espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó
bio-absorvivel, hipoalergenico. registrado na anvisa. garantia de
fabrica. prazo de validade mínima de 12 meses. caixa com 100
unidades.

SACO P/ REMOÇÃO-
saco para remoção (corpos/óbito) com ziper, confeccionado em
poliéster qualidade compativel com as normas abnt, certificado de
garantia do fabricante. tamanho mínimo 2,04 cm de comprimento e 75cm de largura, _

CX

CX

CX

UN

5,00

10,00

5,00

100,00

39,00

39,00

39,00

16,00

195,00

390,00

195,00

1.600,00

Total do Fornecedor: 2.380,_ ,
Total Geral: 82.196,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSADO DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI

8.666/1993 E ALTERAÇOES E ARTIGO 4 DA LEI 13.979/2020.

Fica dispensada a realização de procedimento licitatório para Contratação
EMERGENCIAL de empresa para aquisição de material médico hospitalar, 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 2059/2020 de 27/05/2020, 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 legal no Artigo 24, inciso IV, da Lei
8.666/1993 e alterações e Artigo 4 da Lei 13.979/2020.

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 24,
INCISO IV, DA LEI 8.666/1993 E ALTERAÇOES E ARTIGO 4 DA LEI
13.979/2020.

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a dispensa de procedimento
licitatório para Contratação EMERGENCIAL de empresa para aquisição de material

médico hosgitaiar, 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 2059/2020 de 27/05/2020, 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 legal no Artigo 24,
inciso IV, da Lei 8.666/1993 e alterações e Artigo 4 da Lei 13.979/2020.

Ibiraçu - ES, xx de XXXXXXXXXXX de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

Avenida Conde Dª'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

MINUTA DE CONTRATO EMERGENCIAL Nº 000/2020

Processo Nº' 2059/2020 de 27/05/2020.
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 ..................................................

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 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e
alterações e Artigo 4 da Lei 13.979/2020, que se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente é a Contratacão EMERGENCIAL de empresa para aquisição de
material médico hospitalar, 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 2059/2020 de 27/05/2020, obedecendo rigorosamente às
instruções e anexos.

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

1.2 — 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 , > & º DesCriçãO
Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Dotação 110001.1030100252.076 MªanFenÇªº dº Prºntº Atend'mentºMuniCIpal

Elemento de 3390300000 Material de ConsumoDespesa "M Equipame—nto-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$ ( ). 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 D”Eu, 486, Centro. Ibiraçu - Espírito Santo 2
CEP 29670—000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

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.

4.2.3. 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 especificaçoes do objeto, quantidade, data, horário e
endereço de entrega.

Avenida Conde D“Eu. 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 3
CEP 29670-000 Tel (27) 3257—0501 - www.ibiracu.es.gov.br
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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 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 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 D'ªEu. 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 4
CEP 29670-000 Tel (27) 3257—0501 — www.ibiracu,es.gov.br
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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.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇõES DA CONTRATANTE

Avenida Conde DºªEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 5
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.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;

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

Avenida Conde D'ºEu, 486, Centro. Ibiraçu - Espírito Santo 6
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12.2 - Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total do contrato.

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

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 Dº'Eu, 486. Centro, lbiraçu - 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, de ..... de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

ROSICLEA PELISSARI OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUN HAS:

1 _

2-

Avenida Conde DªªEu, 486. Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 8
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.g0v.br



laura/xau

MUNICIPIO DE lBIRAÇU/ES
Procuradoria Geral

Processo nº. 2059/2020
Requerente: Secretaria Municipal de Saúde.
Assunto: Aquisição de material médico hospitalar/consumo de forma emergencial —
COVID 19.

1 - HISTÓRICO

Através do OFÍCIO/ SEMSA/ Nº 184/2020, vem a Sra. Secretária Municipal de
Saude, requerer aquisição emergencial de material médico hospitalar/ consumo
de forma emergencial, em decorrência ao novo corona vírus (Covd—l7), conforme
se infere às fls. 02 e Termo de Referencia, fls. 03 / 15.

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 do fornecimento de material médico hospitalar e de consumo
para atender aos profissionais do Pronto Atendimento Municipal, contudo, tais
justificativas, oportunidade, conveniência e interesse público não passam pelo
crivo desta procuradoria por ser ato inerente ao gestor de cada pasta, embora
necessária para atender ao interesse público e o próprio artigo da Lei 8666/ 1993.

Fez—se menção, na justificativa, a Lei 13.979/2020, MP 926/2020 e Decreto
736/2020/2020.

Vieram os autos com orçamentos de fls. 18 / 47 dos materiais a serem adquiridos.

Veio cópia da Resolução do Fundo Municipal de Saúde, fls. 16.

Infere—se, também, às fls. 48 a dotação orçamentária vinda pela Secretaria
Municipal de Finanças, datada de 29/05/2020, bem como, entendo da mesma
forma, na manifestação, já embutida há 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 informar a existência de Decreto Municipal Emergencial nº 5840/2020 de
Saúde Pública, declarando emergência municipal devido ao Novo Coronavirus,
por se tratar de uma Epidemia, igualmente ao Decreto Estadual 4593—R/ 2020 e
Lei Federal 13.979/2020.

l
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Ainda não consta autorização do Prefeito e da Representante do Fundo Municipal
de Saúde, devendo ser providenciado.

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

Encaminhado a GPL., este fez retomar a Procuradoria a fim de verificar a
dispensa de licitação pela urgência em razão ao combate da pandemia provocado
pelo Novo Coronavirus — COVD-l9, 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.

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

E neste município, configurado pela emissão do Decreto nº. 5860/2020.

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—l9, mas toda e qualquer
contratação.

Portanto, caso a emergência não comporte o aditamento contratual ou a Dispensa
de Licitação (art. 24, IV da Lei 8.666/93), e possível que seja dispensável da
licitação, nos termos do art. 4º da Lei 13.979/2020, in verbis:

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da

2
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emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus de que trata esta Lei.

5 1ºA 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 coronavirus.

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

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

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

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, gzº)

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

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

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

1. não será exigida a elaboração de estudos preliminares
quando se tratar de bens e serviços comuns (art. 4º C);
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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 dominio 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 g1º, do art. 4º-E, não impede a contratação pelo Poder
Público por valores superiores que decorram de oscilações
ocasionadas pela variação de preços, o que deverá ser
justificado nos autos do processo de contratação (art. 4º-E, 53º).
6. A Lei possibilita o afastamento das exigências de habilitação
(documentação relativa à 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. 7 º da CF/88) diante da restrição de
fornecedores ou prestadores de serviços (art. 4º-F).
7. Em contratações de grande vulto, o art. 4º-G dispensou a
realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei
8.666/93 na realização de licitação na modalidade pregão,
eletrônico ou presencial, cujo objeto seja aquisição de bens,
serviços e insumos necessários ao enfrentamento da pandemia.
8. Os contratos terão prazo de duração de até seis meses,
admitindo prorrogação por períodos sucessivos, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência.

4
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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 jurídico
4 Justificativa da escolha do fornecedor ou executante
5 Justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços,
com análise crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os
parâmetros do inciso VI, 51 º e 52 º, do art. 4º-E da Lei Federal nº
13.979/2020
6 Emissão de nota de pré-empenho
7 Minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal nº
1 3. 9 79/2020.
8 Aprovação da Minuta de Contrato pela Autoridade Competente.

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 gue possa ocasionar
grejuizo 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

5
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e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;

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

II - DO DIREITO:

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

Sobre este assunto, ensina o mestre Carvalho Filho1 :

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

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

"Art. 37 (...):

XXI — ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação

] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo,?º edição, Lumen Juris, São Paulo, 2001, P. 143.
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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. 2“ - 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
vinculo 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 a definiu:

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

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

CRHTELLA ]ÚNIOR. josé. Licitações e Contratos do Estado. 2d ed. Rio de janeiro: Forense, 1999, P. 52.

3 MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22ª ed. Malheiros: São Paub, 1997, P. 365
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pela Administração Pública.

Como toda regra tem sua exceção, o Estatuto de Licitações permite como ressalva
à 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 dispensabilidade".

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

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

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

“ PERElRA JÚNIOR, Jessé Tores. Comentários a lei das licitações e contratações da administração pública, 6. ed., Renovar, Rio
de Janeiro, 2003, P. 102.
5 FILHO, Marçal Justen. Comentários à Leide Licitações e Contratos Administrativos. 11 Ed. 2005. Malheiros.
º 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 fâtico ser viável a competição, pela
exigência de vários particulares que poderiam oferta o bem ou serviço."

É de se inferir das transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista no art.
24 da Lei 8.666/ 93, só deve ocorrer por razões de interesse público, como no caso
em análise. 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 aplicavel 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 & 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 Jacoby
Fernandesº:

7 MACHADO D'AVILA. Vera Lúcia. Temas Polêmicas sobre Licitações e Contratos. 2ª ed. Rev. e Ampl. São Paulo: Malheiros,
1995, P. 76.8 .Ob. Clt.
“ FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação Direta sem Licitação. Brasília: Brasília Jurídica, 1995. O
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"O reduzido valor do objeto a ser contratado colocaria em conflito o
principio da licitação e o da economicidade, ensejando um gasto superior
à vantagem direta aferível pela Administração, decidindo o legislador, à
vista do interesse público, pela prevalência do segundo".

Sendo o fim da licitação a escolha da proposta mais vantajosa, deve o
administrador estar incumbido de honestidade ao cuidar coisa pública, não
dispendendo, ao seu talante, recursos desnecessários. Relaciona-se com o
princípio 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 iniluência direta sobre os casos de contratação direta,
objeto do presente parecer, servindo como suporte para a contratação direta aqui
debatida, Visto que esta contratação é uma forma de obediência a este grande
principio.

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

"... dever de eficiência é o que se impõe a todo o agente público de realizar
suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais
moderno principio da função administrativa, que já não se contenta em
ser desempenhada apenas com a legalidade, exigindo resultados positivos
p_aª 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 Silvia“, o princípio da proporcionalidade constitui um dos
aspectos contidos no da razoabilidade. E explica que este preceito "... entre

'º MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. nº ed. Malheiros: São Paulo, 1997, P. 56.

“ DI PIETRO. Maria Sílvia Zanella. Direito Administrativo.]. 1“ ed. São Paulo: Atlas, 1999, P.81
10
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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 principio da proporcionalídade não é senão uma faceta do
princípio da razoabilidade".

Nos preciosos comentários de Marçal Justen Filho13 encontramos com precisão os
motivos que embasam & 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 são
suprimidas ou substituídas por outras. Essa flexibilidade não foi adornada
de discricionariedade. O próprio legislador determinou as hipóteses em
que se aplicam os procedimentos licitatórios simplificados. Por igual,
definiu os casos de não-incidência do regime formal de licitação. A
contratação direta não significa inaplicação 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 residirá 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.(...)
Definido o cabimen2to da contratação direta, a administração deverá

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

H
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pesquisar a melhor solução, tendo em vista os principios da isonomia e
da supremacia e indisponibilidade do interesse público. Logo, deverá
buscar a melhor solução, respeitando (na medida do possivel) o mais
amplo acesso dos interessados à disputa pela contratação.(...)
Verificada a existência de pluralidade de particulares em condições de
atender ao interesse público e existindo critérios objetivos de seleção, a
administração terá o dever de propiciar a competição. (...)
A escolha do particular a ser contratado deverá ser a mais objetiva
possível. (...)
A dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável
competição entre particulares, a licitação afigura-se objetivamente
inconveniente ao interesse público. Toda licitação envolve uma relação
de custos e benefícios. Hà 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 ultrapassarâo benefícios
que dela poderão advir.”

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

Art. 24. É dispensável a licitação:

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

É evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, como no
presente caso, não exigem o cumprimento de etapas formais imprescindíveis num
processo de licitação, entretanto devem obediência estrita aos principios12
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constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade
e probidade administrativa impostos a Administração Pública.

Nesta linha de pensamento, encontrarmos a lição de Antônio Roque Citadiní“:

"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 físicas somente em hipótese
excepcionais.

III — CONCLUSÃO

Entendo S.M.J., que a contratação da pessoa jurídica, deva ser realizada por
licitação regular, mas que, com a justificativa e sua prova, poderá utilizar da
empresa que apresentou o menor valor pelo fornecimento e ser efetivada de forma
direta, tendo em vista que a referida contratação enquadra—se nas hipóteses de

" C&TADINI. Antônio Roque. Dispensa e inexigibilidade de licitação: casos mais utilizados. In Apriori: http:/[www.apriori.com.br, 10
set. 2001.

13
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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 Clª/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 l - colher o nome do autor dos orçamento, fls. 19/47 juntados nestes autos, 2 —
a autorização do Prefeito e da representante do Fundo Municipal de Saúde e,
ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde seia orientada a abrir processo
licitatório para tais aquisições, 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 caráter 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 284/2020 e Termo de Referencia fls. 03/015 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 prev/fs

Em 29 de maio de 2020
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu
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. 2059/2020 que esta subscritora,
na qualidade de servidora pública na função de SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, por motivos alheios a sua vontade, por várias e incessantes vezes,
tentou contatos telefônicos e enviou vários e-mails para a captura de orçamentos
conforme cópias em anexo a fim de formar o preço médio de mercado, desde a
época do recebimento dos autos neste setor.

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

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

Ibiraçu-ES, 26 de maio de 2020.
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Solicitação Orçamento (Material paraAssunto: .Atendimento COVID19)
De <a!moxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br>
Para: <a|moxarifado©ibiracu.es.gov.br>

<atendimento©fmhospita|ar.com.br>,
<memcirurgica©memcirurgica.com.br>,
<vendas©hospitalardistribuidora.com.br>,
<atendimento©cointer.com.br>,
<atendimento©doutorshop.com>,
<contato©precisaocirurgica.com>,
<contato©centercorhospitaIar.com.br>,
<portoalegre©politecsaude.com.br>,
<vendas©luimed.com.br>, <sterilex©steri|ex.com.br>
<atendimento©fmhospitalar.com.br>,
<memcirurgica©memcirurgica.com.br>,
<vendas©hospitalardistribuidora.com.br>,
<atendimento©cointer.com.br>,
<atendimento©doutorshop.com>,
<contato©precisaocirurgica.com>,
<contato©centercorhospitalar.com.br>,
<portoalegre©po|itecsaude.com.br>,
<vendas©|uimed.com.br>, <sterilex©sterilex.com.br>,
<vendasbrasii©essentra.com>,
<marketing©fortecare.com.br>, <contato©medmix-
se.com.br>, <rafael.campos©jehospitalar.com.br>,
<visua|©visuaImaterialhospitalar.com.br>, <unitec©unitec-
hospitalar.com.br>, <contato©cirurgicaitaminas.com.br>,
<tsfarma.licita©gmail.com>,
<tsfarma.farmacia©gmail.com>, <gustavopiol©hospidrogas—
es.com.br>, HOSPIDROGAS <pedidos©hospidrogas-
es.com.br>, <aline©diskmedpadua.com.br>,
<licitacao©diskmedpadua.com.br>,
<rogerioci.representante©gmail.com>,
<rogerio.loureiro©rioclarense.com.br>,

Cco: <vendas©altermed.com.br>, COSTA CAMARGO
<empenho©costacamargo.com.br>,
<memcirurgica©memcirurgica.com.br>,
<vendas©hospitalardistribuidora.com.br>,
<vh©vitoriahospitalar.com.br>, <contato©ilhamed.com.br>,
<financeiro©ilhamed.com.br>,
<contato©cirurgicaitaminas.com.br>,
<vendas©globomed.com.br>,
<iogistica©cirurgicasaojose.com.br>,
<adm©uniquemedicamentos.com.br>,
<distribuidoraceieste©hotmail.com>,
<maxmedica|es©hotmail.com>,
<drogariaadriana©gmail.com>,
<financeiro©mediclar.com.br>, <mdfarmamg©gmail.com>,
<tsfarma.licita©gmail.com>, <admhospitalares©gmail.com>,
<licitacaohs.distribuidora©hotmail.com>,
<robson©hospfarma.com>, <r.nasciment02120©gmaiLcom>,
<hospidrogas.es©gmail.com>,
<eduardo.hospidrogas©gmail.com>, <cotacao©hospidrogas-
es.com.br>, <centraldeatendimento©stcruz.com.br>,
<vendas.opub|ico©gmail.com>, <mrenatopsy©gmail.com>,
<vendasOZ©cirurgicaglobo.com.br>,
<mrenatopsy©gmail.com>,
<farmaciadotrabalhador1©hotmail.com>,
<workf|ow©distrimixmg.com.br>,
<contato©redalmus.com.br>,
<contato©diskmedpadua.com.br>,<antonieta©noveltyortopedia.com.br>, .
<maxmedicales©hotmaiLcom>, <whchaves©hotmail.com>, &
<faso|ucoesintegradas©gmail.com>,
<hospitalar©n1farma.com.br>, HOSPINOVA
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<|icitacao©hospinova.com.br>,
<vendas©hospitalardistribuidora.com.br>

Data 27/05/2020 10:05

. ORÇAMENTO- MATERIAL URGENTE.PDF (“208 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

2 of2 , 29/05/2020 14:
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Fwd: Solicitação Orçamento (Material paraAssunto: .Atendimento COVID19)
De <almoxarifado.saude©ibiracu.es.gov.br>
Para: <a|moxarifado©ibiracu.es.gov.br>

<novaaxys©gmail.com>, <gerencia©cmosqueira.com.br>,
<compras©asthamed.com.br>, <licitacao©imagem.med.br>,
INOVAMED <inovamed©inovamed—rs.com.br>, Redalmus
<contato©reda|mus.com.br>, <reda|mu5001©gmail.com>,
min Comprasnlfarma <comprasn1farma©gmai|.com>,
INOVAMED <inovamed©inovamed-rs.com.br>,
<arrudalicitacao©gmail.com> <novaaxys©gmail.com>,

Cco: <gerencia©cmosqueira.com.br>,
<compras©asthamed.com.br>, <Iicitacao©imagem.med.br>,
INOVAMED <inovamed©inovamed-rs.com.br>, Redalmus
<contato©reda|mus.com.br>, <redalmu5001©gmai|.com>,
min Comprasnlfarma <comprasn1farma©gmail.com>,
INOVAMED <inovamed©inovamed—rs.com.br>,
<arrudalicitacao©gmail.com>, Evandro Aracruz
<contato©cirurgicaglobo.com.br>

Data 27/05/2020 11:22

. ORÇAMENTO- MATERIAL URGENTE.PDF (N208 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

©
29/05/2020 14:30
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AGUA DESTILADA para injeçao. Soluçao
Injetável. Sistema Fechado e Isento de PVC. Estéril
e Apirogênica. Frasco plástico ampola com escala
graduada 10 ml. Validade mínima 12 meses.

UN 3000 0,36 1080, 00

ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL ANTISSÉPTICO
FRASCO] BOLSA 800 ML REFIL Áicooi etílico
hidratado 70% , gel, antisséptico, incolor,
bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml,
frasco ou bolsa plástica, tipo refil, com 800 mL.
Álcool etílico hidratado, agente espessante,
umectante e emoliente, glicerinada,
antirressecamento de mãos, sem deixar resíduos,
de fácil espalhabilidade, sem enxague, sem
fragrância, sem corante, hipoalergênico, pH entre
6,5 e 7,5, refil "tipo bag-inbox", com 800 mL,
Bactericida, densidade aproximadamente de 0,90
g/ml, viscosidade 8.000 a 10.000 cps medida a
temperatura de 20 a 25 graus celsius. Utilização
antissepsia de mãos. Apresentar laudo de atividade
antimicrobiana: a) bactericida contra Staphylococus
aureus, Pseudomonas sp, Mycobacterium
tuberculosis: b) virucida contra: vírus lipofilicos ou
enveiopados e vírus não envelopa dos (rotavírus) e
fungicida. Os refis deverão vir em embalagens
individuais, lacradas, com bico dosador, contendo
número do lote e datas de fabricação e expiração.
Os dispensadores deverão ser providos através de
comodato, estando a empresa ganhadora obrigada
a providenciar a instalação, manutenção e
substituição dos mesmos, sempre que necessário.
É obrigatória a apresentação da FISPQ, da Ficha
Técnica do produto e do respectivo Registro no
Ministério da Saúde.

UN 200

AVENTAL DESCARTÁVEL para procedimentos
hospitalares, não estéril, hidrofóbico, com mangas
longas e elástico no punho, tamanho único,
confeccionado em tecido 100% polipropileno,
atóxico, a impermeável a líquidos, decote traseiro
com viés no acabamento um par de tiras para
amarrar na cintura e outro para amarrar no
pescoço, gramatura mínima 40 gramas/mz,
acabamento no mínimo em costura overlok e/ou no
viés. Acondicionado em embalagem individual,
contendo dados de identificação do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade, número de
registro na ANVISA, procedência a atender a

UN 5.000

18,80
94000, 00

Keâªioronr
Sub. Secretária Saude

ibiraçulES.- Mat: 012126



legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto. Cor branca , verde e/ou azul.

«
DESINFETANTE HOSPITALAR de nível
intermediário à base de peróxido de hidrogênio
acelerado, para superfícies fixas nome comercial:
oxivir concentrado características composição:
peróxido de hidrogênio 4,25 per, acido fosfórico,
tensoativos aniônicos, tensoativos não—aniônicos,
solvente, coadjuvante, tamponante, sequestrante e
água deionizada. aspecto: líquido, límpido cor:
incolor índices mínimos de acidez ph (puro): 0,5 -
1,1 densidade : 1,019 - 1,054 g/ml teor ativo: 4,25
— 4,50 per. Referencia comercial: oxivir tb - diluído
em água, pronto para uso apresentação: frasco
com borrifador, capacidade: 950 ml. Registro na
ANVISA e prazo de validade no mínimo 24 meses.

Frasco 400

19,60
oferecem
Proactio
oxi - sp
750ml

pronto u
com laud
contra o

COVID— 1 9

784.0, 00

OS

'I

ray

SO

O

DESINFETANTE HOSPITALAR ! Desinfetante
hospitalar de nível intermediário (bactericida,
fungicida, virucida e tuberculicida) para superfícies
fixas e artigos não criticos, formulado à base de
peróxido de hidrogênio acelerado — nome
comercial: oxivir Five 16 concentrado. Limpa e
desinfeta superfícies como vinil, acrílico, e outras
superfícies plásticas, aço inox, alumínio, laminados,
vidros, entre outros. Eficiente contra vírus, fungos
e bactérias, incluindo Hepatite C, HIV type 1,
Candida albicans, Trichophyton
mentagrophytes,$taphylococus aureos, Salmonella
choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococus áureos MRSA, Acinetobacter
baumannil, Klebsiela pneumoniae e Emterococus
faecallis VRE. Sistema J-Flex Dosagem: Limpeza
diária —- 1:256, Limpeza pesada — 1:128, Limpeza e
eliminação de vírus — 1:64, Limpeza e desinfecção
— 1:16 - diluído em água, pronto para uso
apresentação: acondicionado em frasco de plástico
resistente, capacidade: 1,5 ml. Registro na ANVISA
e prazo de validade no minimo 12 meses.

FRASCO 270

36,00 9720, 00

oferecemas
Proactic
oxi — u].

1.000ml
com laud
contra
covid-l9

n

tra

alto rendimento

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfolhas
em plastico ABS, PP e/ou similar de alta resistência.
Acompanhado de chave que permite a abertura
somente do mesmo, parafusos e buchas para
instalação. Sistema de abertura tipo báscula ou
similar, suporta papel de 2 e 3 dobras. Cor branco
e/ou gelo. Registro no INMETRO, Garantia de
fabricação mínima de 6 meses.

UN 25

DISPENSER PARA ALCOOL GEL E/ou
SABOENTE LIQUIDO com tampa frontal
basculante, em plástico Polipropileno, Composto
Aditivado reforçado na cor branco e/ou gelo.
Capacidade para um refil bag—en -box de 800 ml.
Trava de segurança. Visor frontal. Fixação com
buchas expansíveis. Dimensões externas: 125 mm
de largura x 280 mm de altura x 120 mm de
profundidade. Registro no INMETRO, garantia de

UN 50

Keli fªn,. r,.-
Sub. Secretaria Saud.

Ibiraçu/ES - Mar 012125



fabricação mínima de 6 meses.
º,

LENÇOL DESCARTÁVEL com elástico ,
confeccionado em material TNT, atóxico, gramatura
mínima de 209/m2, medindo 2,00 de
comprimentos e 0,90 cm de largura. Compatível as
boas práticas e normas da ABNT.

UN 5.000 2,00 10.000,00

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO 9,
formato anatômico, punho ajustado, ambidestra,
espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio-absorvivel, hipoalergenico. Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX
45, 00

10 450, 00

10

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO M,
formato anatômico, punho ajustado, ambidestra
,espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio-absorvivel, hipoalergenico. Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX
45, 00

15
675,00

11

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO P,
formato anatômico, punho ajustado, ambidestra ,
espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio-absorvivel, hipoalergenico. Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX 5 45,00 225, 00

12

MÁSCARA CIRÚRGICA com elástico,
descartável, tripla camada com filtro eficiência
de filtração bacteriana; pregas horizontais,atóxica,
tiras super resistentes com aproximadamente de
40 cm de comprimento; clips nasal com
aproximadamente 14 cm de comprimento;
descartável; Registro na ANVISA e prazo de
validade no mínimo 12 meses. Caixa contendo 50
unidades.

CX

140,00

20

2800, 00

13

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO
RESPIRADOR, aplicação proteção contra bacilos
e/ou virus, constituído por fibras sintéticas
dispostas em no mínimo 4 camadas com formados
em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas
para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo
da máscara e eficiência mínima de filtração de 95%
de partículas de até 0,3 micrometros. . Com
certificado de aprovação como pff/2 e/ou n95 e
Registro do MS e ANVISA. Descartável, atóxica e
hipoalergênica. Embalada individualmente, prazo
de validade mínima de 12 meses. Garantia de
fabrica.

UN

15,98

300

4794, 00

14

PAPEL GRAU CIRURGICO — ROLO 15MM X
100M —para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não solte
fibras ou felpas durante o uso gramatura 60 a
SOg/metro quadrado e porosidade controlada a
outra face em filme plástico laminado transparente

Rolos

62,00

100

6200, 00

an.-h ªmªrº".Sun. sec .
minºu/Es "“na Saude

"MIN” 0121“



multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente
ao calor em ambas as faces ate 140% indicadores
químicos para esterilização a vapor saturado
impressos em local que não permita a migração de
tinta para o interior do envelope durante a
esterilização e mudança de cor que indique que a
embalagem foi exposta ao processo apresentar
laudo de barreira bacteriana (bpe) que comprove a
eficiência de filtração as bactérias da embalagem
deve estar de acordo com todas as partes da
norma brasileira (nbr) normas da ANVISA e
devidamente registrada no ministrado da saúde as
empresas deverão apresentar no momento do
certame laudos referentes a NBR 14990. Garantia
de fabricação. Prazo de validade mínima de 12
meses. Rolo contendo 100 metros.
PAPEL GRAU CIRÚRGICO — ROLO BOMM X
100M —para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não solte
fibras ou felpas durante o uso gramatura mínima 120 f 00
60 a Bºg/metro quadrado e porosidade controlada 12000 , 00
a outra face em filme plástico laminado
transparente multicamadas (poliéster e
polipropileno) resistente ao calor em ambas as
faces ate 140% indicadores químicos para
esterilização a vapor saturado impressos em local Rolos 100
que não permita a migração de tinta para o interior
do envelope durante a esterilização e mudança de
cor que indique que a embalagem foi exposta ao
processo apresentar laudo de barreira bacteriana
(bpe) que comprove a eficiência de filtração as
bactérias da embalagem deve estar de acordo com
todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da ANVISA e devidamente registrada no ministrado
da saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR
14990. Garantia de fabricação. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Rolo contendo 100 metros.

15

PAPEL GRAU CIRÚRGICO — ROLO SOMM X
100M —para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno 21 , 00
,permeável a vapor e ar em dupla face sendo umadas faces em papel grau cirúrgico que não solte 2100 , OO
fibras ou felpas durante o uso gramatura mínima
60 a Bºg/metro quadrado e porosidade controlada

15 a outra face em filme plástico laminado
transparente multicamadas (poliéster e
polipropileno) resistente ao calor em ambas as
faces ate 140ºc indicadores químicos para
esterilização a vapor saturado impressos em local
que não permita a migração de tinta para o interior
do envelope durante a esterilização e mudança de
cor que indique que a embalagem foi exposta ao

Rolos 100



processo apresentar laudo de barreira bacteriana
(bpe) que comprove a eficiência de filtração as
bactérias da embalagem deve estar de acordo com
todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da ANVISA e devidamente registrada no ministrado
da saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR
14990. Garantia de fabricação. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Rolo contendo 100 metros.

17

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO interfolhado
com 2 ou 3 dobras na cor branca, não reciclado
composto por fibras virgens, sem fragrância,
impurezas e furos com resistência a umidade
acondicionados em pacotes 1000 folhas medindo
22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura
conforme NBR. Fardo com 1000 folhas.

Fardo 15
9,00

135,00

18

REFIL DE SABÃO LÍQUIDO PARA uso
DISPENSER saboneteira contendo no mínimo 800
ml de sabonete com formula cuidadosamente
balanceada, destinada a limpeza suave das mãos e
rosto. Proporciona maciez e suavidade. Esse
produto não agride a pele e possui PH neutro.
Propriedades físicas químicas: PH 100% : 5,5 - 6,0
Aparência e Odor: Liquido perolado e perfumado.
Densidade: 1,005 — 1,008 g/cm Viscosidade: 1,000
- 1,5000 CPS (Viscosímetro FUNGILAB VISCO
BASIC SPINDLE 3/20 RPM). Temperatura 205 a
255. Solubilidade na água: 100% Pronto para usar.
Sem diluir. Fragrância: neutra, erva doce e/ou
similar em suavidade. Registro na ANVISA e prazo
de validade mínimo de 12 meses.

UN 100

19

SACO para REMOÇÃO (CORPOS/ÓBITO) COM
ZIPER, Confeccionado em Poliéster qualidade
com patível com as norm as ABNT, certificado de
garantia do fabricante. Tamanho mínimo 2,04 cm
de comprimento e 75 cm de largura.

UN 100
20,00

2000, 00

20

SOLUÇÃO ALCOOLICA A BASE DE
DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA 0,5º/o . USO
hospitalar. Almotolia de 100 ml. Embalagem deve
conter dados de identificação, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Documentos necessários: Registro no Ministério da
Saúde para antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06)
e ficha técnica

Almotolia 50

145, 00

21

SOLUÇÃO AQUOSA DIGLUCONACO DE
CLOREXIDINA A 0,2% + TENSOATIVOS. Uso
hospitalar. Almotolia de 100 ml. Embalagem deve
conter dados de identificação, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Documentos necessários: Registro no Ministério da
Saúde para antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06)
e ficha técnica

Almotolia 80

128, 00



22

SOLUÇÃO DESINFECTANTE E DEGERMANTE A
BASE DE DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA Zº/o
+TENSOATIVOS para uso hospitalar,
acondicionado em frascos opacos resistentes, com
tampa rosqueável. Embalagem deve conter dados
de identificação, procedência, lote e validade,
conforme RDC 184 de 22/10/2001. Documentos
necessários: Registro no Ministério da Saúde para
antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06) e ficha
técnica. Frasco 1 litro.

LT 10 22,00 220,00

23

TOUCA HOSPITALAR, descartável, sanfonada,
elástico de alta qualidade soldado em toda a volta,
oferecendo resistência e conforto para o uso
prolongado, material não tecido 100%
polipropileno, na cor branca, azul e/ou verde
(negociável no ato da entrega), tamanho único,
caracteristica adicional; hipoalergênica, atóxica,
inodora, unissex. Procedência a atender a
legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto, garantia de fabricante. Pacote com 100
unidade cada.

PC 15

21,00

315, 00

validade da proposta: lõdias

'W',—w

Vila Velha 27 de maio de 2020
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DISTRIBUIDÓRÃ/DEKMÉDINCA/MENTOS

PROPOSTA COMERCIAL

Contagem - MG, 27 de maio de 2020. A Prefeitura de Ibiraçu

Atenção: Sra. Kely

Ref.: Cotações de preços AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
Dados da Em resa

Nome da Empresa: MEDCOM EIRELI CNPJ: 22.635.177/0001—05 Endereço: rua Guanabara, 165, bairro Arvoredo II, Contagem/MG, CEP: 32113-505 Responsável pela proposta: DANIEL MOREIRA CAMPOS DE AMARAL E—mail do responsável: daniel©medcom.com.br Telefone/Fax: (31) 3333-5699 E—mail do setor de vendas: vendas.opublico©gmail.com DADOS BANCARIOS (BRADESCO): AGENCIA 3796—6 CONTA CORRENTE 30.538-3

Rua Guanabara nº: 165 - Bairro: Arvoredo II — CEP:32.113-505 - Contagem/MG

“Mah 3,7“ Telefone: 31.3333-5699 — email: tudonublic05©2mai1£0m

CNPJ: 22.635.177/0001—05 — Insc. Municipal/MG: 72.079.190-0
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Prezados Senhores,

MEDICOM EIRELI, Inscrita no CNPJ sob o nº 22.635.177/0001—05, com sede e domicílio na rua Guanabara, 165, bairro Arvoredo II, Contagem/MG, CEP.32.113-505,neste ato representada pelo seu diretor, Sr. DANIEL MOREIRA CAMPOS DE AMARAL, portador da Carteira de Identidade nº MG 16494308 SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 098.258.876—30, brasileiro, solteiro, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, informamos que vivemos um enfrentamento de pandemia onde os materiais objetos desta proposta são rapidamente absorvidos pelo mercado, deste modo quando do recebimento, faremos nova verificação de estoque e informaremos da disponibilidade de atendimento. Assim, se propõe a fornecer os Itens abaixo, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir:

MÁSCARA — tipo retangular - SMS — tripla camada: composta de 3 camadas sendo 2 camadas de tecido não tecido (TNT) polipropileno, e 1 camada FILTRO SMS(Spunbonded+Meltblown+Spunbond), BFE (eficiência de filtração de bactérias) superior a95%, maleável. com clipe nasal de fácil adaptação ao contorno do rosto. atóxico. descartável,

COM ELÁSTICO simples nas laterais, de uso único. Gramatura 73 g/mºCERTIFICADA PELA ANVISA Marca: MED MASK PACOTE COM 50 UN

,em

:

12 PCT 20 R$ 175,00

Sangãº“! Rua Guanabara nº: 165 — Bairro: Arvoredo II — CEP:32.Il3—505 - Contagem/MG
“Ihr, sºªªª Telefone: 31.3333-5699 - email: tudooublicoSúngaiI.com

CNPJ: 22.635.l77/0001—05 — Insc. Municipal/MG: 72.079.190—0
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MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 - COM FILTRO PFF2: máscara facial, tipo fixação com

racterístioas adicionais FILTRO BFE com 98,8% retenção bacteriológica, 100%,

modelo bico de pato, para proteção contra bacilo da tuberculose, e microparticulas, para não absorção de fluidos biológicos constituída de camadas filtrantes de Gbra sintética, tratadas eletrostaticamente com tiras de elástico para fixação. Embalagem adequada, constando externamente dados de identificação. Tamanho único clipe, ca

UNIDADE 300

R$ 23,90

R$ 7.170,00
JALECOCIRURGICO NÃO ESTÉRIL SSMMS ALTA PROTEÇÃO:jaIeco descartável fabricado em TNT filtrante 5 lâminas SSMMS (SPUNBONDED + SPUNBONDED + MELTBLOWN + MELTBLOWN + SPUNBONDED) 50 glmª, BFE (eficiência a filtração de bactérias) > 95%, polipropileno, maleável, macio, resistente, impermeável. Manga longa,

9 abertura traseira, fechamento com tiras para amarrar atrás do pescoço e na cintura, elástico UNIDADE 5.000

nos punhos.

R$ 10,90

R$ 54.500,00

Rua Guanabara nº: 165 — Bairro: Arvoredo II — CEP:32.113-505 - Contage

Telefone: 31.3333-5699 - email: tudopublicoSGJngailcom

CNPJ: 22.635.I77/0001—05 — Insc. Municipal/MG: 72.079.190-O

meG
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TOTAL

R$65.170,00

Rua Guanabara nº: 165 - Bairro: Arvoredo II — CEP:32.113-505 - Contagem/MG

Telefone: 31.3333—5699 - email: tudonublic05©21n3i1.00m

CNPJ: 22.635.177/0001-05 — Insc. Municipal/MG: 72

079

190

O



DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: informamos que os preços sofrem variações frequentes em razão do enfrentamento da pandemia do COVID— 19, e que deste modo garantimos os valores por 03 (três) dias. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA Declaro, sob as penas da Lei, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto. Assinatura do proponente:

Contagem, 27 de maio de 2020

Daniel Moreira Campos de Amaral

FÁsiª/I & n
22 635 I??!“íIÓOI 05 INSS ESE €?6132573559ôi366 Medicom Eireii

Rua Guanabara 165

8 Árvórêóa Iê Cap 3“? ”3-1 “365
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Rua Guanabara nº: 165 — Bairro: Arvoredo II — CEP:32.1 13-505 - Contagem/MG

Telefone: 31.3333—5699 - email: tudopuincoSúngaileom

CNPJ : 22.635,177/0001-05 — Insc. Municipal/MG: 72.079.190-0



A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU/ES

DADOS

FORNECEDOR: N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI

CNPJ: 22.265.663/0001—70 INSCR. ESTADUAL: 083.098.32-1
ENDEREÇO: Rua Santina Pretti — Nº 80 COMPLEMENTO: Galpão 02
BAIRRO: Mario Giurizatto MUNICIPIO: Colatina — ES CEP: 29.706—552
TELEFONE: (27) 3722—5217 E-MAIL: hospitalar©nlfarma.com.br

ITEM UND ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL
LENÇOL DESCARTÁVEL com elástico confeccionado em material TNT,

1 UND atóxico, gramatura mínima de lºg/mz, medindo 2,00 de comprimentos 5.000 R$ 1,05 R$ 5.250,00
e 0,90 cm de largura. Compatível as boas práticas e normas da
ABNT./TALGE
LUVA CIRURGICA DE LATEX TAMANHO G formato anatômico, punho

ajustado, ambidestra,espessura uniforme e resistente, lubrificação com
2 CX pó bio-absorvivel, hipoalergenico. Registrado na ANVISA. Garantia de 10 R$ 40,00 R$ 400,00

fabrica. Prazo de validade mínima de 12 meses. Caixa com 100

unidades./TALGE
LUVA CIRURGICA DE LATEX TAMANHO M formato anatômico, punho

ajustado, ambidestra,espessura uniforme e resistente, lubrificação com
3 CX pó bio—absorvivel, hipoaiergenico. Registrado na ANVISA. Garantia de 15 R$ 40,00 R$ 600,00

fabrica. Prazo de validade mínima de 12 meses. Caixa com 100

unigaggg.[D_E_SCARPACK
LUVA CIRURGICA DE LATEX TAMANHO P formato anatômico, punho

ajustado, ambidestra,espessura uniforme e resistente, lubrificação com
4 CX pó bio-absorvivel, hipoalergenico. Registrado na ANVISA. Garantia de 20 R$ 40,00 R$ 800,00

fabrica. Prazo de validade mínima de 12 meses. Caixa com 100

unidadgs.[TALGE

MÁSCARA CIRÚRGICA com elástico,descartávei,trip|a camada com filtro

eficiência de filtração bacteriana; pregas horizontais,atóxica,tiras super
resistentes com aproximadamente de 40 cm de comprimento; clips

5 CX nasal com aproximadamente 14 cm de comprimento;descartável; 20 R$ 149'90 R$ 2'998'00
Registro na ANVISA e prazo de validade no mínimo 12 meses. Caixa
contendo 50 unidades./DESCARPACK

TOTAL DEZ MIL E QUARENTA E OITO REAIS. R$ 10.048,00

' VAL DA 15 (QUINZE) DIAS.
PROP.

Colatina — ES, 27 de maio de 2020.

? â'â'fzasaasioom- 70i 083w098.32—1
Mw & Ni FARMA GISTRJBUIDORA DE

Ni Fngraiaumom oe menimmsmos EIRELI MEDICAMENTOS EIRELLI —
mefzzzesaasa/oooz—m Ruazesxaràúirâ ªgem, nº 80RICHARD DALAPICOLA , a p o — ermo
JDE'NTIDADE: í.533.10455P-ES Bairro: Mario GrumattoGoiatina » ES CEP: 297% -552unu— !
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Rua Santina Pretti, Nº 80 - Galpão 02 - Terréo — Mario Giurizatto - Colatina - ES
CEP: 29.706-552 TEL: (27) 3722-5217 — Email: hospitalar©n1farma.com.br
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ados do Cliente
ome do Cliente:

000308 — _FUNDO MUNIC;2W_WE_SA
ome Fantasia:

DE DE IBIRACU Telefone:

, (027) 32570595
_EUNDO IBIRAPUndereço: Cep:RUA DOMICIO DA SILVA MARTINS, 33 29670000airro: Localidade: UF: 'CENTRO IBIRAPU ES
ados do Orçamento

umero: Cond, Pgto: Entrega: Frete: Fat.Mínim0z Validade Proposta:03722 30 DIAS 7 DIAS em 200,00 03/06/2020
-nforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço($) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)zm 'Código Descrição Qtd.1ª UM 1ªUM Qtd,2ª UM 2ª UM Vlr. Unit Total
1 002741 TOUCA SANPONADA DESCARTAVEL C/lOO - DESC 15,00 PC 0,15 CX 27,0000 405,00ARPACK

. oª"
Ke*lnº', s, etº "ª 25

suª Seº ª." emES“mmª

TOTAL ORÇAMENTO: 405,00



AGUA oesrxuam para” injeção. Solução
Injetável. Sistema Fechado e Isento de PVC. Estéríl
& Apêrogênica. Frasco piàstâco ampola com escala ,
graduada 10 mt. Vªidade mínima 12 mses.

ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL mussêmco
' FRASCO/BOLSA 800 ML REFIL Álcooi etílico
hidratado mw ,, gei, antisséptico, incolor, '
bactericida, densidade aproximada 0,90 gfml,
frasco ou Dorsa piástica, tipo refil, com 800 mL
Alcoa! etílico hidratado, agente espessante,
umectante & emoiíente, glicerinada,
antirressacamento de mãos, sem deixar resíduos,
de fácêi espaihabílidade, sem enxague, sem
fragrância, sem corante, hipoatergênico, pH entre
6,5 e 7,5, rem “tipo bag—inbox“, com 800 ml.,
Bactericida, densidade aproximadamente de 0.90

, g/ml, viscosidade 8.000 a 10.000 cps medida a
temperatura de 20 a 25 graus celsius. Utilização
antíssepsia de mãos. Apresentar laudo de atividade
antimcrobiana: a) bactericida contra Staphytocoms
aureus, Pseudomonas sp, Mycobacterium
tubermtosis; b) vimcida contra: vírus lipofíticos ou
envelopados & vírus não enveropa dos (rotavírus) e
fungicida. Os refis deverão vir em embatagens
individuaês, iacradas, com bico dosador, contendo
número do lote e datas de fabricação e ex ' ação.

» Os dispensadores deverão ser providos atràíiéà de
comodato, estando a empresa ganhadora obrigada
a providenciar a instalacâo, manutenção e
substituição dos mesmos, sempre que necessário.
É obrigatória a apresentação da FISPQ, da Ficha
Técnica do produto e do respectivo Registro no _
Ministério da Saúde.

_,

UN 200

AVENTAL Descmràva. para procedimentos
hospitatares, não estám, hidrofóbioo, com mangas '
!ongas & eiástico no punho, tamanho único,
confeccionado em tecido 190% polipropiieno,
atóxico, a impermeávet & h'quidos, decote traseiro
com viés no acabamento um par de tiras para
amarrar na cintura e outro para amarrar no
pescoço, gramatura mínima 40 gramas/mz,
acabamento no mínimo em costura overlok e/ou no
viés. Acondicionado em embalagem individual,
contendo dados de identificação do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade, número de

' registro na ANVISA, procedência a atender a

UN 5.000

“eu Fiorom
Sub. Secretªriª sªº“

lblrlÇulES - Mau 012125



' !egistação sanitária vigente e pertinente ao
produto. Cor branca , verde e/ou azul.
DESINFETANTE HOSPITALAR de níve!
intermediário à base de peróxido de hidrogênio '
acelerado, para superfícies fixas nome comercial: ,
cxivir concentrado características composição:
peróxêdo de hidrogênio 4,25 per, acido fosfóricog
tensoativos aniônicos, tensoativos não—aniônicos,
soh/ente, coadjuvante, tamponante, sequestrante & .
água deionizada. aspecto: iiquido, límpido cor:
incoEor índices mínimos de acidez ph (puro): 0,5 ——
1,1 densidade : 1,019 — 1,054 gfml teor ativo: 4,25
— 4,50 per. Referencia aomem'al: oxívir tb » dHuido
em água, pronto para uso apresentação: frascº
com borrifador, capacidade: 950 mi. Registro na
ANVISA e prazo de validade no mínimo 24 meses.

Frasco 400

ossmmm're aõâpmamn : Desinfetante;
hospitatar de nível intermediário (bacteriúria,
fungicida, virucida & tubemuticída) para superfícies '
fixas e artigos não críticos, formulado à base de
peróxido de hidrogênio aceierado — nome
comercial: oxivír Five 1.6 concentrado. Limpa &
desinfeta superfícies como vinil, acrílico, e outras
superfícies plásticas, aço inox, aluminio, laminados,,
vidros, entre outros, Eficiente contra vírus, fungos

_ e bactérias, incluindo Hepatite C, HIV type 1,
Candida albicans, Trichophyton
mentagrophytesâtaphyíococus aureos, Saimonella

' choleraesuís, Pseudomonas aeruginosa,
Staphyíococus áureos MRSA, Acinetobacter
baumanníi, Kiebsieia pneumoniae & Emterococus
faecams VRE. Sistema J—Fiex Dosagem: Limpeza
diária * 1:256, Limpeza pesada « 1:128, Limpeza e
eliminação de vírus — 1:64, Limpeza e desinfecção '
« 1:16 — diluído em água, pronto para uso ,
apresentação: acºndicionado em frasco de piástico '
resistente, capacidade: 1,5 ml. Registro na ANVISA
e prazo de validade no mínimo 12 meses.

' FRASCO 270

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Interfolhas
em plastico ABS, PP e/ou similar de aka resistência.
Acompanhado de chave que parmite a abertura .

' somente do mesmo, parafusos & buchas para
instalaçãº, Sistema de abertura tipo báscuia ou _
simífar, suporta papel de 2 e 3 dobras. Cor branco
e/ou gelo. Registro no INMETRO, Garantia de
fabricação mínima de 6 meses.

UN 25

DISPENSER PARA ALCOOL GEL Elou:
SABOENTE LIQUIDO com tampa frontal“
basculante, em plástico Poíipmpileno, Composto
Aditivado reforçado na cor branco e/ou gelo.
Capacidade para um tem bagwm —box de 800 ml.
Trava de segurança. Visor frontai. Fixação com
buchas expansíveis, Dimensões externas: 125 mm
de íargura )( 280 mm de altura x 120 mm de
profundidade, Registro no XNMâTRO, garantia de .

UN 50

me" ªdorou"!
Sub. seem.“ SCC-dª

mim-Nªª ' ”ª" ºm“
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confeccionado em materiai TNT, atóxico, gramatura
mínima de Zºgjmz, medindº 2,00 de
comprimentºs e O 90 am de targura. Compativet— as
bºas prátçcas & normas da ABNT

V'iLÉúÇõL" "'bÉSCA'R'TÃVÉt” egg." élààikú" ';

UN 5.000
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mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

ANVISA Garantia de fabrica Prazo de vªidade
i

minima de 12 meses Caixa com LOC unidades

fºrmate anatºmia), ou nhº ajustado, ambrdestm ,
espessura uniforme e resistente, iubrmcação com

mínima de 12 meses Caixa com 100 unidades

LUVA CIRÚRGICA DE LATEX TAMANHO 9 '
formatº anatômico, punho ajuatado, ambrdestra, '
espessura uniforme e resistente, tubriâcaçâo com ;
pó bio—absorvívet, hipoaãergemco. Regíatrado na :
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de: vaidade

pó bio—absorvêvet, hipoaíergenico. Regiatrado na &
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade

__ "? M..... ,” .,» ." w.. ..w “MM.“

CX

CX

"LUVA CIRÚRGICA ÓÉ LATEX TAMANHG # .“ “, v.

CX

10

15
formato anatômico, “punho ajustado, ambádestra

» ,espessura uniforme & resêstente, lubrificação com
10 pó bioabsorvvveh hxpoaiergenêce. Registrado na :

MÁSCARA ' CIRÚRGICA cam Elástico,
descartável, tnpia camada com filtro aâcêêncía
de âitraçâo bacteriana; pregas horizontasatóxica,
tiras super resistentes cºm apmxêmadamante de
40 cm de comprimênto; Cups masai cam
apruximadamente 14 cm de comprimenm;
descartávei; Registro na ANVISA e prazo de
validade no mínêmo 12 mesas. Caixa contendo 50
unicfades.

20

13

14

....W .-,.y .3, ..,.»— w,...

para fixação na cabeça, clipe nasai fªxada no corpo
da máscara e eficiência mínima de Migração de 95%

Registro de MS & ANVISA Sescartávei, atóxica &
hipoalergênêca. Embaiada mdí'vâduatmente, prazo

fabrica

de partícuias de até 0,3 mêcrometros. . Com .ª
certificado de a;:mvaçãa com:) aff,/2 emu 3195 e *

de vaidade mínima de 12 meses. Garantia de

misma». DE monção FACIAL "fmoÉ
RESPIRADOR, aplicação proteção contra bacilos ?
ex,/ou virus, constituído pºr“ fibras sintéticas *
dispºstas em nº mínimº 4 camadas com formados
em concha ou bico de pato; duas tiras eiástâcas

UN 300 R$ 15,70 R$ 431 0,00

mom —para esterííização de materia! medico

das faces em papai grau cirúrgico que não sorte
fibras ou fetpas durante o uso gramatura 60 &
seg/metro quadrado & porosidade contrºlada a
outra face em fªme ptástêco !amínado transparente

“àÃãt—Íí àãxúwàâõã'âíõó —— ãôifó ISMM x

hospitaíar em autocíave a vapor ou oxido de eritema
,permeáveê a vapor e ar em duma face sendo uma Rolos 100



A.“ M , .“

mumcamadas (poliester & poirpropsieno) resrstente ;
« ao caior em ambas as faces ate 1400: indicadores
químicos para esterilização & vapor saturado
impressos em iocai que não permita a migração de
tinta para o interior do envelope durante a
esteriiização & mudança de cor que indique que a
embaíagem foi exposta ao processo apresentar
laudo de barreira bacteriana (bpe) que comprove a
eficiência de fiitração as bactérias da embaiagem

norma brasileira (nbr) normas da ANVISA e

empresas deverão apresentar no momento do
certame iaudos referentes a NBR 14990. Garantia

_ de fabricação. Prazo de validade mínima de 12
meses. Rolo contendo 100 metros.

deve estar de acordo com todas as partes da _

devidamente registrada no ministrado da saúde as _

15

PAPEL GRAU CIRURGICO »- ROLO 30MM )(
100" —para esteriiização de materiaí medico
hospitalar em autoclave & vapor ou oxido de etâeno
,parmeávei a vapor e ar em dupia face sendo uma

fibras ou felpas durante o uso gramatura mínima
60 & Bºg/metro quadrado & porosidade controlada
a outra face em Hime plástico laminado
transparente muiticamadas (poliéster &
polipropileno) resistente ao caior em ambas as

esteriiízaçâo & vapor saturado impressos em iocal
que não permita a migração de tinta para o interior
do enveiope durante a esteriiização e mudança de
cor que indique que a embalagem foi exposta ao
processo apresentar laudo de barreira bacteriana
(boa) que comprove a enciência de fiitração as

todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da ANVISA e devidamente registrada no ministrado
da saúde as empresas deverão apresentar no

14990. Garantia de fabricação. Prazo de vaiidade
mínima de 12 meses. Roio contendo 100 metros.

das faces em papai grau cirurgico que não soite '

faces ate 140% indicadores químicos para.

bactérias da embalagem deve estar de acordo com .

momento do certame laudos referentes a NBR '

Rolos 100

16

' ; PAPEL GRAU CIRURGICO -— ROLO SOM" )(
ICOM —para esterilização de materia! medico
hospitaiar em autociave a vapor ou oxido de etiieno
,permeávei a vapor e ar em dupia face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não saite
fibras ou fetpas durante o uso gram-atura mínima
60 & Bºg/metro quadrado & porosidade controlada

transparente mu iticamadas (poiiéster e

esterilização a vapor saturado impressos em local
que não permita a migração de tinta para o interior
do enveiope durante a esteriiização e mudança de
cor que indique que a embalagem— foi exposta ao

a outra face em fíime piástico laminado.

poiipropiieno) resistente ao caior em ambas as _
faces ate 140% indicadores químicos para _

Rolos 100

neu Fiorou;
Sub. Secretªria Saude

IbiraçuIES - Matt 012126



processo apresentar iaudo de barreira bacteriana '
(bpe) que comprove a eficiência de filtração as
bactérias da embalagem deve estar de acordo com
todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da ANVISA e devidamente registrada no ministrado
da saúde as empresas deverão apresentar no
momento da certame laudos referentes a NBR
14990. Garantia de fabricação. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Reto contendo 100 metros.

17

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO interfofhado
cºm 2 ou 3 dobras na cor branca, não reciciado
composto por fibras virgens, sem fragrância,
impurezas 9 furos com resistência a umidade
acondicionados em pacotes 1000 folhas medindo
22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura
cºnforme NBR Farão com 1000 fothas.

Pardo 15

18

REFIL iii—: SABAO tÍQUXDO PARA uso
DISPENSER saboneteira contendo no mínimo 800
ml de sabonete com formula cuidadosamente
bafanceada, destinada & têmpeza suave das mãos e '
rosto. Proporciona macõez & suavidade. Esse
produto não agride &] pete e possui PH neutro.
Propriedades físicas químicas: PH 100% : 5,5 — 6,0
Aparência e ºdor: Liquido perolado e perfumado.
Densidade: 1,005 - 1,008 g/cm Wscosidade: 1,000
— 1,5000 CPS (Viscosímetro FUNGILAB VISCO
BASIC SPXNDLE 3/20 RPM). Temperatura 205 a
255. Soiubãíidade na água: 100% Pronto para usar.
Sem diluir. Fragrância: neutra, erva doce e/ou
simíiar em suavidade, Registro na ANVISA e prazo
de validade mínimo de 12 meses.

UN 100

19

snco para REMOÇÃO (emma/égua) com
ZXPER, Confeccionado em Poiiéster quatidade
com patívei com as norm as ABM“, certificado de
garantia do fabricante. Tamanho mínimo 2,04 cm
de compri mento & 75 cm de largura.

UN 100

20

SOLúÇÃo ALt'õõuca Á BASE os
DIGLUCONACO DE CLORÉXIOINA 0,5% . Uso
hospitatan Aimotolía de 100 ml. Embaiagem deve
conter dados de identificação, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Documentos necessários: Registrº no Ministério da
Saúde para antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06)
e ficha técnica

Almotoiia SO

21

SOLUÇÃO AQUOSÃw DIGLUCONACO DE
CLOREXIDINA A0,2% + TENSOATIVOS. Uso
hospitalar. Aímotolia de 100 ml. Embalagem deve
conter dados de identmcaçâo, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Documentos necessários: Registro no Ministério da
Saúde para antissépticos (RDC nº. 199, 26! 10/06)
& "cha técnica

Almotolia 80

Ken Fiorotti
Sub. Scenario Suede

lbh-oçulES - m 012136
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SOLUÇÃO DESINFECTANTE E DEGERMANTE A
BASE DE DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA 2%

+YENSOATIVOS para uso hospítaian
acondicionado em frascos opacos resistentes, com
tampa rosqueável. Embakagem deve conter dados
de identificação, procedência, iate e validade,
conforme RDC 184 de 22/10/2001. Documentos
necessários: Registro no Ministério da Saúde para
antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06) e ficha
técnica, Frasco 1 litro.

LT 10

23

TOUCA HOSPITALAR, descartável, Sªnfonada,
elástico de aita quatidade saidado em toda a volta,
oferecendo resistência e conforto para o uso
proiongado, materiai não tecido 100%
polipropileno, na cor branca, azul e/ou verde
(negociável no ato da entrega), tamanho único,
característica adicional; hipoalergênica, atóxica,
modera, unissex. Procedência &: atender &
tegisíaçâo Sanitária vigente e pertinente ao
produto, garantia de fabricante. Pacote com 100
unidade cada,

PC 15



. para _3 (; 0. So uçao
Injetável. Sistema Fechado. e Isento de PVC. Estérii
& Apirogênica. Frasco plástico ampola com escala
graduada 10 ml. Validade mínima 12 meses.

HQS??? i;»iââ

Liª

UN

4444444; 1448444 CcPiíiõZiiO

AiMÚRES » MG

3000

E?: 504 15943001 631 %

ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL AufxssEPí'xco
_ FRASCO/BOLSA 800 Ml. REFIL Álcool etílico
hidratado 70% , gel, antisséptico, incolor,
bactericida,, densidade aproximada (3,90 gjml,
frasco ou boisa plástica, tipo refil, com 800 mi.,
Alcool etiiico hidratado, agente espessante,

* Limao—tanta & emoliente, gi-i'ceiªinado,
antirressecamento de mãos, sem deixar residuos,
de fácii espaihabilidade, sem enxague, sem
fragrância, sem corante, hipoalergênico, pH entre
6,5 e 7,5, refil "tipo bag—inbox", cºm 800 mL,_
Bactericicia, densidade aproximadamente de 0,90
g/mi, viscosidade 8,000 a 10.000 cps medida a
temperatura de 20 a 25 graus ceisius. Utilização
antissepsia de mãos. Apresentar laudo de atividade
antimicrobiana: a) bactericida contraStaphyiococus _
aureus, Pseudomonas sp,. Mycobacterium
tuberculosis; b) virucida contra: vírus: iioofiiicos ou
enveiopados e virus não envelopa dos (rotavírus) e
fungicida. Os, refis deverão vir em embalagens-
individuais, lacradas, com bico dosador, contendo
número do lote & datas de fabricação & expiração.
Os dispensadores deverão ser providos através, de
comodato, estando a empresa: ganhadºra obrigada
a providenciar a instalação, manutenção *e
substituição dos mesmos, sempre que necessário
É obrigatória a apresentação da FISPQ, da Ficha
Técnica do produto e do respectivo Reglstrci no
Ministério; da Saúde.

UN ' 20,0

AVENTAL DESCARTÁVEL para procedimentos
hospitalares, não estéril, hidrofóbico, com mangas-
iongas & elástico no punho, tamanho único,
confeccionado em tecido 100% polipropileno,
atóxico, a impermeável a liquidos, decote traseiro j

* com viés no acabamento um perde tiras para
amarrar na cintura e outro para amarrar no
pescoço, gramatura mínima 40 gramasfmz,
acabamento no mínimo em costura overiok e/ou na
viés. Acondicionado em embalagem individual,
contendo dados de identificação do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade, número de

UN 5,000 i/C

registro na ANVISA, procedêntia a atender a

Keli Fiorotti
Sub. Secretária Slade

lbinçulES - Mar 012136



legislação sanitária vigente e pertlnente ao
produto. Cor branca , verde e/ou azul.
DESINFETANTE HOSPITALAR de nível
intermediárlo à base de peróxido de hidrogênio
acelerado, para superfícies fixas nome comercial:
oxivlr concentrado característlcas composição:
peróxido de hldrogênlo 4,25 per, acido fosfórlco,
tensoativos aniônicos, tensoativos não—aniônicos,
solvente, coadjuvante, tamponante, sequestrante e
água deionizada. aspecto: líquido, límpido cor:
incolor lndlces mínimos de acidez ph (puro): 0,5 —
1,1 densidade : 1,019 — 1,054 glml teor ativo: 4,25
» 4,50 per. Referencia comercial: oxívir fb - diluído
em água, pronto para uso apresentação: frasco ª
com borrãfador, capacidade: 950 ml. Registro na
ANVISA e prazo de validade no mínimo 24 meses.

Frasco 400
;»

ªªª—«,

&

í”;

DESINFETANTE HOSPITALAR l Desinfetante
hospltalar de nível intermediário (bacterlclda,
fungicida, vlruclda e tubercullclda) para superfícies
fixas e artigos não crítlcos, formulado à base de
peróxido de hidrogênio acelerado — nome
comercial: oxivir Five 16 concentrado. Limpa & ;
cleslnfeta superfícies como vinil, acrílico, e outras
superfícies plásticas, aço inox, alumínio, lamlnados,
Vidrºs, entre outros. Eficiente contra vírus, fungos
e bactérias, incluindo Hepatite C, HIV type 1,
Candida albicans, Trichophyton
mentagrophytes,5taphylococus aureos, Salmonella
choleraesuls, Pseudomonas aeruglnosa,
Staphylococus áureos MRSA, Acinetobacter
baumannll, Klebsãela pneumoniae e Emterococus
faecallis VRE. Sistema J—Flex Dosagem: Limpeza
diária » 1:256, Limpeza pesada » 11128, Limpeza e
ellmlnação de vírus & 1764, Limpeza e desinfecção
— 1:16 — diluído em água, pronto para uso
apresentação: acondicionado em frasco de plástico
resistente, capacidade: 1,5 ml. Registro na ANVISA
e prazo de validade no mlnlmo 12 meses.

FRASCO

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA lnterfolhas
; em plastico ABS, PP efou similar de alta reslstêncla.
% Acompanhado de chave que permite a abertura
somente do mesmo, parafusos & buchas para
instalação. Sistema de abertura tipo báscula ou
similar, suporta papel de 2 e 3 dobras. Cor branco
efou gelo, Registro no INMETRO, Garantia de %
fabricação mínima de 6 meses.

UN 25

DISPENSER PARA ALCOOL GEL E/OU
SABOENTE LIQUIDO com tampa frorltali
basculante, em plástico Polipropileno, Composto
Adltivado reforçado na cor branco e/ou gelo.
Capacidade para um refil bag-m —box de 800 ml,
Trava de segurança Visor frontal. leação com
buchas expansívels. Dimensões externas: 125 mm
de largura >< 280 mm de altura x 120 mm de
profundidade. Registro no INMETRO, garantia de

UN 50



; iabricaçao minima de 6 meses. ª ª ª; ,low,—WWW ........ ,_ ." ª
: ; LEP:ÇOL oasmífàvn com Elástico , ; . _
; , com accionado em matorial TNT, atóxico, gramatura ; . ' , ' , «.» fu,
; a ; mínima de Zag/mz, medindo 2,00 de ; UN ' 3 3000 5,56 );%€?Ú€; comprimentos e 0,98 cm de largura. Compativel as L&QXM ª?"
' ª...?fãíª'ê práticas a normas da ABNT. ; ; Lâminª;
; ; LUVA CIRÚRGICA DE LATEX. TAMANHO 9, """"" ?““ ““““““““““““““““
; % fom'iato anatômico, punho ajustado, ambidestra, ; ª
' = aspassora uniforme e resistente, iubrificação com ; CX 10

9 pó bio-«absorvivol, i'zipoaiergenico. Registrado na 5

; ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade ,ª ! ªª ªo. ªªminlma de 12 meses. Caixa com 100 unidades. ª 1
; LUVA CIRÚRGICA DE EATEx. TAMANHO M,; ,
; formato anatômico, punho ajustado, ambidestra % ;
,aspogsura uniforme e resistente, lubrificação com ª CX : 15 .,
pó bio-—absorvivei, hipoalergenico. Registrado na ;; ANWSA. Garantia de fabrica. Prazo de validade ª“

“_;Wriiinirna de iz magos, Caixa com 100 unidades. ;
' ; LUVA CIRÚRGICA DE LATEX, TAMANHO P, ª

formato anatômico, punho ajustado, ambidestra ,

1 ; espassura uniforme e resistente, iubrificação com , CX ' 5 ; -
' ; pó bio—absorvivel, hipoalergenico. Registrado na ' ª gº,/"

; ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade ' QV ªwmínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades. ' '
ª' MASCARA ***** " cmunGmA com elástico,
descartável, tripia camada com filtro eficiência ;

,ª de filtração bacteriana; pregas horizontais,atóxica, í '
tiras super reSistentes com aproximadamente de

12 40 cm de comprimento; clips nasal com CX 20 ;; ;*aproximadamente: 14 cm de comprimento; ,
descartável; Registro na ANVISA e prazo de

. vaiidade no minimo 12 meses. Caixa contendo 50 :
o_riidades.

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL mm ;
; . RESPIRADOR, aplicação proteção contra bacilos

e;"ou virus, constituído por fibras sintéticas :
' dispostas em no mínimo 4 camadas com formados

em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas ; ; ,» f”;
para fixação na cabeça, oiipe nasal fixado no corpo _,) ª ª : ; ,; =13 ' da máscara e eficiência mínima de fiitração de 95% ,? UN 300 ;? “ ><; ; £ª»»—/ «<be “ª de partículas de até 6,3 micrometros. . Com “ '

, certificado de aprovação como pff/2 e/ou n95 e lªw
Registro do MS & ANVISA. Descartável, atóxico & ;»; A ;

Í hépoaiargênica. Embalada individualmente, prazo ª/ÍQWÚY% ª de validade mínima de 12 meses. Garantia de “
fabrica.

PAPEL GRAU CIRURGICO —— ROLO ISMM )(

; mom —para esterilização de material medico ;
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ª

; ,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma Rolos
# das faces em papel grau cirúrgico que não solte

; fibras ou felpas durante o uso gramatura 60 a
Stig/metro quadrado & porosidade controlada & ;

; outra face em fiime plástico laminado transparente ;

,.. -.,—.__ .,.

1

100 (“;;;/€



" impressos em local que não permita a migração de

: esterilização e mudança de cor que indique que &

multicemadas (poliéster e polipropileno) resistente
ao calor em ambas as faces ate 1400; indicadores
químicos para esterilização &: vapor saturado

tinta para o interior do envelope durante a

embalagem foi exposta ao processo apresentar
laudo de barreira bacteriana (boa) que comprove a
eficiência de filtração as bactérias da embalagem
deve estar de acordo com todas as partes da
norma brasileira (nbr) normas da ANVISA e
devidamente registrada no ministrado de saúde as ,
empresas deverão apresentar no momento do
certame laudos referentes a NBR 14990. Garantia
de fabricação. Prazo de validade mínima de 12
meses. Rolo contendo 106 metros.

15

' das faces em papel grau cirúrgico que não solte

PAPEL GRAU CIRURGICO '— ROLO BOHM )(
mom mara esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma

fibras ou felpas durante o uso gramatura mínima
60 & Stigfmetro quadrado e porosidade controlada
e outra face em filme plástico laminado
transparente multlcemadas (poliéster &
polipropileno) resistente ao calor em ambas as
faces ate 140% indicadores químicos para
esterilização a vapor saturado impressos em local
que não permita a migração de tinta para o interior
do envelope durante e esterilização e mudança de -
cor que indique que a embalagem foi exposta ao
processo apresentar laudo de barreira bacteriana
(brie) que comprove a eficiência de filtração as
bactérias da embalagem deve estar de acordo com
todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da ANVISA e devidamente registrada no mlniotrado
da saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR
14990. Garantia de fabricação. Prazo de validade
mínima de 12 meses_ Rolo contendo 100 metros.

Rolos 100

1,6

PAPEL GRAU CIRURGICO -— ROLO SOMM )( ,
mom »para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável & vapor e ar em dupla face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não solte %
fibras ou felpas durante o uso grematura minima É
60 & Stigimetro quadrado e porosidade controlada _
e outra face em Hime plástico laminado
transparente muiticamadas (poliéster &
poiioropileno) resistente ao calor em ambas as
faces ate 14006 indicadores químicos para %

; esterilização &: vapor saturado imoresgos em local l
ique não permita a migração de tinta para o interior ,Z , . .! l

do envelope durante a esterilização e mudança de i
cor que indique que a embalagem foi exposta ao l

Rolos



Item

ORÇAMENTO

Especificação

ÁGUA DESTILADA para injeção. Solução
injetável. Sistema Fechado & Isento de PVC. Estéril
& Apirogênica. Frasco piástico ampola com escala
graduada 10 ml. Validade minima 12 meses.

ÁLCOOL ETÍLICO 70,010 GEL ANTISSÉPTICO
FRASCO! BOLSA 800 ML REFIL Álcool etílico
hidraiado ron—, , goi, antisséptico, incolor,
bactericida, densidade aproximada 0,90, gin—ii,
frasco ou bolsa plástica, tipo refil, com 300 mL.
Álcool etílico hidratado, agente espessante,
umectante & emoliente, glicêeri'nado,
aritirressecarnento de mãos, sem deixar resíduos,
de fácii espaihabilidade, sem enxague, sem
fragrância, sem corante, hipoalergênico, pH entre
6,5 e 7,5, refil "tipo bag-.inbox", com 800 mL,
Bactericida, densidade aproximadamente de 0,90
g/ml, viscosidade 8.000 a 10.800 cps medida a
temperatura de 20 a 25 graus celsius. Utilização
antisseosia de mãos. Apresentar laudo de atividade
antimicrobiana: &) bactericida contra Staphylococus
aureus, Pseudomonas sp, Mycobacterium
Eubercuiosis: b) virucida contra: vírus lipofi'licos ou
enveiopados & virus não envelopa dos (rotavirus) &
fungicida. Os refis deverão vir em embalagens
indavãduais, lacradas, com bico dosador, contendo
numero do iote e docas de fabricação e expiração.
Os dispensadores deverão ser providos através de
comodato, estando a empresa ganhadora obrigada
&: providenciar a instalação, manutenção e
substituição dos mesmos, sempre. que nocessário.
É obrigatória a apresentação da FISPQ, da Ficha
Técnica do produto e do respectivo Registro no
Minigtério da Saúde,

AVENTAL DESCARTÁVEL para procedimentos
hospitalares, não estéril, hidrofóbico, com mangas
longas o elástico no punho, tamanho unico,
confecçionado em tecido 100% polipropileno ou
material Similar de ouaiidade igual ou superior,
atóxico, a impermeável a líquidos, decote. traseiro
com viés no acabamento um par de tiras para
amarrar na cintura e outro para amarrar no
peb'coço, gramatura minima 40 gramas/mz,
acabamento no mínimo em costura overlok e/ou no
viésr Acondicionado em embalagem individual,
contendo dados de identificação do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade, número de

Ke: iiã FÉiorotti

Sub. Saem Saudi
lblnçulES - um: 01218

Unidade

UN

UN

UN

rio 460 674/0001-251
MÁX— "';EDICAL COMÉRClO DE PROÇªJiCOS

MÉDicºs HGSPFTÁLÃRES LTDâªr—i:
Rua Ana Souza, n* 46

Jacupemba - CEP: 29857—493
ARACRUZ '

L.

Qtde Valor Unit. Valor Total

3000 o , (.,

200 /o/</

ES .!
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10 460 674/0001—22* 93
ª * iCÁi. COMÉRCÉS DE FF: _ÍÉ'Ji

& íºàªôâ HQS??? f'iâUlRES Uªi,”: » “::

*egisirb , i *êacza'a “efémera"; ; jªçíªffnfiãsãêâzúszàe3
legislaçãa sanitária vigente e pertinente ao . ' ARACRUZ ES _]
produtº. Cor branca , verde ici/DU azul, ' LDESINFETANTE HOSPITALAR de: nivei É
intermediário à base de peróxido de hidregênio 5 ?
aceierado, para superficies fixas nome comercial: f i
oxivir concentrado caracteristicas cºmposição:
peróxido de. hidrogêniº 4,25 per, acido fosfórico,
tensoativos aniônicos tensoativos não-aniônicos, ,
SOÍVÉEHÍG, COâdeVZ—JMQ, tamponante sequestrante & ;
água damn“. zada. aspecto: iiquido límpido cor: ' «
incolor índices mínimos de acidªz ph (puro) () 5
1,3. densidade '. 1,819 — 1,054 g/ml teor ativo: 4,25
— 4,50 per. R&ferencia comercial: oxivir tb — ciiluido . ,;
em água, pronto para uso apresentação: frasco : '
com borrifador, capacidade: 950 ml. Registro na ª ' ª

J ANVISA e prazo de validade no minimo 24 meses.
E DESINFETANTE HOSPITALAR ! Desinfetai & Í
!

!

_,] .1 Q) (fª (1 O & O O &
“Nb—

im&

hospitaiar de nível intermediário (bactericida,
v. fungicida, virucida :tuberculirida) para superficies .

fixas e artigos não criticas, formulado à base de ª
ª peróxido de hidro-gênio acelerado nome

comercial: Qxivir Five 16 connentrado. Límpaie
; clesinf (eta superfícies? como vinii acrilico e out ras
l superficies plásticas, aço inox, aluminiº, laminadas ,
l vidros, entre; outros. Eficiente contra vírus, fungos
( e bactérias, incluindo Hepatite C, HIV type 1, 5 5 ' «

Candida albicans, Tr'ichoohyton FRASÇC) 270 = .?;U [º] !mentaç;rophytes,Staphyiococus aureos, Saimoneila - Z
clwoieraesuis, Psmidorvionas aeruginosa,
Stapnyiccocus áureos MRSA, Acinetobacter
baumannil, Kiebsieia pneumoniae & Emterocncus
faecallis V'RE. Sistema J—Flex Dosagem: Limpeza
diária —— 11256, Limpeza pesada »— 1:128,l_%mpeza &
eliminação de vírus — 1:64, Limpeza e desinfecção
— 1:16 - diluído em água, pronto para uso
apresentação; acondicionado em frasco de piágtico
resistente capacidade: 1, 5“ mi Registra na ANVISA

:__ º prazo de validade no minimo 12 meses 2
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA mmrfoihaú“

'? Q en, plzsiiczo ABS, PP e/mi sâmilar de alta resistência. "
ª Acampannado de chave que permite a abertura
so.-mentirª. da mesmo, parafusos e buchas para UN

: insãalação. Sistema de: abertura tipo báscula ou
sêmiiar, wmv—ia papai de 2 e 3 «dobras. Cor branco
e/ou grelo. Registro no iNMETRO, Garantia de
fabricar? > minima de. 6 meses
Disa NSER PARA ALCOOL GEL ' E“)“õ'ú'
SABOENTE LIQUIDO com tampa frontal

5 bascuiante, em plástico Polipropilano, Composto
Aditivado reforçado na cor branco e/ou gaia.
CªDõClu ade pa & um efil bag—m —bo>< de 800 ml.
Trava de» segurança. x/isor frcntal ªixação com

: DlJCÍ'iãS ”Vpansn'ºix Dimensões externas. 12.5 mm

“&de iarcura >< 280 inn de. " ' mm de ? %

M..—__” “__.-PM -..-

UTix.)

.. _. ___ “...... _.<._,_ _-.4 ..» . W-..—nm,. ..,

“359168 Cºm de %%%& ªmªm Hdi.
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r"10 400 :::/000022

PRODUTOS
EDICÁL COMÉRCJO DE

MÁÉªÍCOS HOSPÍTALÁRES ªª.-229»? %*.E_, WW,... .. .,_ .. .. .. .. .. um
:: ; pmmndmªdª Reªli-ºtrº na INMETRO, garantia de hcãããnãísâêd 25857 ”693
Í : fabricação mínima de 6 meses. : ARACRUZ ES J

LENÇOL DESCARTAVEL com elástico , ,g confeccionado em mari eriai TNT atóxico, gramatura ,
E 3 m: inima de mg,/nú, medindo 2,00 de UN 5'000 j,: 2? '- El ;(wiª (::::rneiimeritos & 0,90 em de iarqura, C::mpativei as

...: mas práticag :: normas da: ABNT. ,
; LUVA CIRURGICÁ DE :.Afêx TAMANHO é "

r'crmaifo anatômico, punho ajustado, ambidestra,

: espessura :.::irc::me. :» res :stente lubrificação com CX 10 [( « .,; [f - .”pó bio absorvivei, :::poalergenico Registrado na (nºtª " CfO/çb
Í ANVISA Garantia de fabrica. P::azo de validade
: Minima de 12 :::eses. Caixa com 100 umdades
, LUVA CIRURGICA DE LÃTEX. TAMANHO M

formato anatômico punho ajustado, ambidestw & -'
:o espess,ura unifonms— == resistente, :ubrifícação com CX 15 47 % W “.“; 33! w ,5 pó bio &amservivei, hipoalergenicc: Registrado na = /

ANVISA Garantia de fabrica. Prazo de validade
minima de, 12 meses Ca :xa com 100 unidades

:: LUVA CIRÚRGICA DE LATEX. TAMANHO P.
formato anatômico punho ajustado, ambidestra,

espessura unifo:me & resistente, lubrificação com CX 5 Ziª“ “ a , “" ' "* “'“ Í pó bio absorvivel, hipoaie:genico Registrado na ' 71,00 Z 1/5? a)
ANVISA. Garantia de fabrica Prazo de validade
mínima de 12 meses Caixa: com 100 unidades .,MÃSCARA CIRURGÍCA com elástico, ?

; descartável, tripla camada com filtro eficiência
de filtração bacteriana; pregas horizontais,.atóxica,
tiras super resistentes com aproximadamente de

12 40 cm de comprimento; ciips nasal com
aprmimadamente 14 cm de comprimento;

' descartávei; Registro na ANVISA e prazo de
vaiidade no minimo 12 meses. Caixa contendo 50 :

”'M'ÃêõÃh'Ã “DE" b'ã'õ'r'ÉÇ'Ãó " "FACIAL" m'ª-o ' '
RESPIRADOR, apiicação proteção cºntra bacilos

j- e/ou VlrUS, constituido por fibras sintéticas;
ª difspostas em no minimo 4 camadas com formados
em concha ou bica de pato; duas tiras eiásticas
para fixação na cabeça clipe nasal fixado no corpo

13 da máscarai. ªeficiênc & minima ae f::tiação de 95%
de partículas de até 0 3 micrometros. . Com
certificado de aprovação como pff/2 ele:: ::95 e
Registro do MS & ANVISA. Descartável, atóxica e
nipoaiergénica, Embaiade individualmente, prazo
de validade mínima de 12 meses. Garantia de
Fabrica.

PAPEL GRAU CIRURGICO —- ROLO ISMM )(
100M ªpara esterilização de materia: medico
hospitalar em autociave &: vapor ou oxido de etileno , ' ª
,permeáve: &: vapor e ar em dupla face seriam uma Rºlos 100 /(//c__ É ;: das faces em papel grau cirúigico que não Saite ' :

ª E:,fb as ou feipas durante o uso gramatura 60 a , :
80q/nªerro quadrado e porosidade controlada & __ = ,, __ :

CX 20 jag! jº, Z. 5ng

UN 300 13, ?O- Sgtzgwif

:4

Kel: FW f;
sub. W 8.069 "...m—uu: A-.. 4. “Km.. Unmãhimic “dá.-ºu;
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"10 460 amparªr—2?
agreement comando DE ria: mg

aseocosaosmunfs Lm; *, , ,. _, emmmm
; outra face em filme plastico laminado transparente ,: ”itªpembwcgpâ; _ :i muiticamadas (poliéster e polipropileno) resistente ? ARACRUZ-' .. ES' ao caior em ambas as faces ate 140% indicadores É L- ? um:

químicos para esterilização a vapor saturado
impressos em local que não permita a migração de
tinta para o interior do envelope durante a
esterilização e mudança de cor que indique que a

ª embalagem foi exposta ao processo apresentar ;
; laudo de barreira bacteriana (bpe) que comprove a É
ª eficiência de Filtração as bactérias da embalagem

deve estar de ac0rdo com todas as partes da
norma brasiêeira (nbr) normas da ANVISA e
dewdamente registrada no ministrado da saúde as ;
empresas deverão apresentar no momento do v

,; certame laudos referentes a NBR 14990. Garantia ';£ de fabricação. Prazo de vaiidade mínima de 12 i
; meses. Roio contendo 100 metros.

PAPEL GRAU CIRURGICO — Rotõ'aomm x ';
100M —para esterilização de material medico :
hospitaiar em aotoclave a vapor ou oxido de etiieno ;
,permeavel ;: vapor e ar em dupla face sendo uma ;
das faces em papel grau cirúrgico que não solte '
fibras ou felpas durante o uso gramatura minima

i 60 a BOg/metro quadrado e porosidade controiada ;a outra face em filme plástico laminado *
% transparente muiticamadas (poliéster e

poiipropiieno) resistente ao caior em ambas as :
faces ate 140% indicadores químicos para ª
esterilização a vapor saturado impressos em iocal Rolos

' que não permita a migração de tinta para o interior
do envelope durante &) esterilizaçãôe mudança de
cor que indique que a embalagem ?oi exposta ao
processo apresentar laudo de barreira bacteriana
(bpe) que comprove a eficiência de filtração as : ;
bactérias da embalagem deve estar de acordo com i

; todaa as partes da norma brasiieira (nbr) normas % ;
ª da ANVISA e devidamente registrada no ministrado

da saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR ª
14990. Garantia de fabricação. Prazo de validade
minima de 12 meseg. Roio contendo 100 metros. . ., «_ .... . “
PAPEL GRAU CIRURGICO — ROLO somm x" " ' " " "

? 100M «para esterilização de materiai medico
: hospitaiar em autoclave a vapor ou oxido de etiieno
ª ,permeávei a vapor e ar em dupla face sendo uma

das faces em papel grau cirúrgico que não solte
fibras ou Felpas durante o uso gramatura minima % í .ª 1

; 60 a Bºg/metro quadrado e porosidade controlada ' Rolos 1 100 i (lu/U ia outra face em filme piástico laminado ;
= transparente multicamadas (poliéster e ; “
poiipropileno) resistente ao caior em ambas as i :faces ate 140%. indicadores Quimicos para : ' ,
esteriiização a vapor saturado impressos em local ª
que. não permita a migração de tinta para o interior
do envelope durante & esteriiização e mudança de '-

i
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cor que mal-quaglio à élhlj'alagezh 'o".- mago“ ácí" " “
processo apresentar laudo de barreira bacteriana
(bpe) que. comprove a eficiência de fíltráção as

; bacrérioss da embalagem deve estar de acordo con“-
todos as partes da norma brasileira (nbr) normas
da ANVISA e devidamente registrada no ministrado
da saúde as empresas deverão apresentar no
n'lomento do certame laudos referentes a NBR
14990. Garantia de fabricação, Prazo de validade
mínima de 12 meses;. Rolo contendo 100 metros.

ÃtªÉE”“fõÃÚíÃMÍWFÉH?Ó'L'FÍÃ'DO inferfolhado

sem fraçrâncêa,
: impurezas e furos com resistência a umidade

acondicionados em pacotes 1.000 Folhas medindo
22,5cm de comprimento >< 20,5cm de largura
conforme NBR Pardo com 1008 folhas.

:om ?. ou 3 dobras na cor branca, não reciclado '
con-ªposto por fibras 'virgens,

Fardo

rm 460 mta/verre“
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REFIL DE '"áABAo LIQUIDO FÃRA uso
DISPENSER saboneteira contendo no mínimo 800
“ri de sabonete com formula cuidadosamente

balanceada, desonrado & limpeza suave das mãos e
Esse?

produto não agride & pele e possui PH neutro,
Propriedades i'ífsicos Químicas: PH 100% : 5,5 - 6,0 º

rosto. Proporciona maciez e suawdade

Aoaréncua (: Odor: Liquido perolado e perfumado
Densidade: 1,005 * 1,008 g/cm Viscosidade: 1,000

1,5000 CPS (Viscosímetro FUNGILAB VISCO
BASIC SPINDLE 3/20 RPM). Temperatura 205 a
15—15 Solubilidade na água: 100% Pronto para usar.
Serra diluir. Fragrância: neutra, erva doce e/ou
similar em suavidade. Registro na ANVISA e prazo É
de validade minimo de 12 meses,

UN 100

'0 SOLUÇÃO "'AQUÓSA" & bxãLUCÓNÁêõ“”BE"* '

21

ªº validade,

; SACO para REMOÇAO (CORPOS/ÓBITO) com
' ZIPER, Confeccionado em Poliéster
= com patível com as norm as ABNT, certificado de '

quaudade

? garantia do fabricante, Tamanho minímo 2,04 cm

' SÓLÚÇÃÓ“ ALCOOUCA .. A

de corrlprlmento e 733 cm de largura.

BASE
DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA 0,5% . Uso
hospitalar. Almotolia de 100 ml. Embalagem deve
conter dados de identificação, procedência, lote e

conforme RDC 184 de 22/10j2001.
: Documentos necessários: Registro no Ministério da
a Saúde para antisséoticos (RDC nº. 199, 26/10/06)
. e ficha técnica

5 CLOREXIDINA A 0,2º/o + TENSOATIVOS. USO
: l'zospitalar. Almotolia de 100 ml. Embalagem deve .?
.= conter dados de identificação, procedência, lote e
] validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001.
' Documentos necessários: Registro no Ministério da
j Saúde para antisséotlcos QRDC nº. 199, 26/10/06)
= e ficha técnica

mªcªu,
Sub. Secretária Saude

IMS - Mr 012126
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& Almotolia

: Almotolia
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50

80
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SOLUÇÃO DESINFECTANTE E DEGERMANTE A *
BASE DE DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA 2º/o
+TENSOATIVOS para uso hospitalar,
acondicionado em frascos opacos resistentes, com
tampa rosqueávei. Embalagem deve conter dados
de identificação, procedência, iote e vaiidade,
conforme RDC 184 de 22/10/2001. Documentos
necessários: Registro no Ministério da Saúde para
antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06) e ficha '
técnica. Frasco 1 litro.

LT 10 Áz/L/

twomããwwwo
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TOUCA HOSPITALAR, descartável, Sªnfonada,
elástico de alta qualidade soidado em toda a volta,
oferecendo resistênçia e conforto para o uso
prolongado, material não tecido 100%
polipropileno, na cor branca, azui e/ou verde
(negociávei no ato da entrega), tamanho único,
característica adicional; hipoaiergênica, atóxica,
inodoro, unissex, Procedência a atender &
iegisiação sanitária vigente e pertinente ao
produto, garantia de fabricanto Pacote com 100
unidade cada,

3,

rio 460 emanam?
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Item

ORÇAMENTO

Especificação

ÁGUA DESTILADA para injeção. Solução
Injetável. Sistema Fechado e Isento de PVC. Estéril
e Aplrogênica. Frasco plástico ampola com escala
graduada 10 ml. Validade mínima 12 meses.

ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL ANTISSÉPTICO
FRASCO/ BOLSA 800 ML REFIL Álcool etílico
hidratado 70% , gel, antisséptico, incolor,
bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml,
frasco ou bolsa plástica, tipo refil, com 800 mL.
Álcool etílico hidratado, agente espessante,
umectante e emoliente, glicerinado,
antirressecamento de mãos, sem deixar resíduos,
de fácil espalhabilidade, sem enxague, sem
fragrância, sem corante, hipoalergênico, pH entre
6,5 e 7,5, refil "tipo bag-inbox", com 800 mL,
Bactericida, densidade aproximadamente de 0,90
g/ml, viscosidade 8.000 a 10.000 cps medida a
temperatura de 20 a 25 graus celsius. Utilização
antissepsia de mãos. Apresentar laudo de atividade
antimicrobiana: a) bactericida contra Staphylococus
aureus, Pseudomonas sp, Mycobacterium
tuberculosis: b) virucida contra: vírus lipofílicos ou
envelopados e vírus não envelopa dos (rotavírus) e
fungicida. Os refis deverão vir em embalagens
individuais, lacradas, com bico dosador, contendo
número do lote e datas de fabricação e expiração.
Os dispensadores deverão ser providos através de
comodato, estando a empresa ganhadora obrigada
a providenciar a instalação, manutenção e
substituição dos mesmos, sempre que necessário.
É obrigatória a apresentação da FISPQ, da Ficha
Técnica do produto e do respectivo Registro no
Ministério da Saúde.

AVENTAL DESCARTÁVEL para procedimentos
hospitalares, não estéril, hidrofóbico, com mangas
longas e elástico no punho, tamanho único,
confeccionado em tecido 100% polipropileno,
atóxico, a impermeável a líquidos, decote traseiro
com viés no acabamento um par de tiras para
amarrar na cintura e outro para amarrar no
pescoço, gramatura mínima 40 gramas/mz,
acabamento no mínimo em costura overlok e/ou no
viés. Acondicionado em embalagem individual,
contendo dados de identificação do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade, número de
registro na ANVISA, procedência a atender a

Unidade

UN

UN

UN

Qtde

3000

200

5.000

Valor Unit. Valor Total

&”
Keli Prºtº“

Sub. Secretária Saude
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legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto. Cor branca , verde e/ou azul.
DESINFETANTE HOSPITALAR de nível
intermediário à base de peróxido de hidrogênio
acelerado, para superfícies fixas nome comercial:
oxivir concentrado caracteristicas composição:
peróxido de hidrogênio 4,25 per, acido fosfórico,
tensoativos aniônicos, tensoativos não-aniônicos,
solvente, coadjuvante, tamponante, sequestrante e
água deionizada. aspecto: líquido, límpido cor:
incolor índices mínimos de acidez ph (puro): 0,5 -
1,1 densidade : 1,019 - 1,054 g/ml teor ativo: 4,25
- 4,50 per. Referencia comercial: oxivir tb — diluído
em água, pronto para uso apresentação: frasco
com borrifador, capacidade: 950 ml. Registro na
ANVISA e prazo de validade no mínimo 24 meses.

Frasco 400

DESINFETANTE HOSPITALAR l Desinfetante
hospitalar de nível intermediário (bactericida,
fungicida, virucida e tuberculicida) para superfícies
fixas e artigos não críticos, formulado à base de
peróxido de hidrogênio acelerado - nome
comercial: oxivir Five 16 concentrado. Limpa e
desinfeta superfícies como vinil, acrílico, e outras
superfícies plásticas, aço inox, alumínio, laminados,
vidros, entre outros. Eficiente contra vírus, fungos
e bactérias, incluindo Hepatite C, HIV type 1,
Candida albicans, Trichophyton
mentagrophytes,Staphylococus aureos, Salmonella
choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococus áureos MRSA, Acinetobacter
baumannil, Klebsiela pneumoniae e Emterococus
faecallis VRE. Sistema J-Flex Dosagem: Limpeza
diária — 1:256, Limpeza pesada — 1:128, Limpeza e
eliminação de vírus — 1:64, Limpeza e desinfecção
— 1:16 - diluído em água, pronto para uso
apresentação: acondicionado em frasco de plástico
resistente, capacidade: 1,5 ml. Registro na ANVISA
e prazo de validade no mínimo 12 meses.

FRASCO 270

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfolhas
em plastico ABS, PP e/ou similar de alta resistência.
Acompanhado de chave que permite a abertura
somente do mesmo, parafusos e buchas para
instalação. Sistema de abertura tipo báscula ou
similar, suporta papel de 2 e 3 dobras. Cor branco
e/ou gelo. Registro no INMETRO, Garantia de
fabricação mínima de 6 meses.

UN 25

DISPENSER PARA ALCOOL GEL E/OU
SABOENTE LIQUIDO com tampa frontal
basculante, em plástico Polipropileno, Composto
Aditivado reforçado na cor branco e/ou gelo.
Capacidade para um refil bag-in —box de 800 ml.
Trava de segurança. Visor frontal. Fixação com
buchas expansíveis. Dimensões externas: 125 mm
de largura x 280 mm de altura x 120 mm de
profundidade. Registro no INMETRO, garantia de

UN 50 ..?/«00 1,2%
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fabricação mínima de 6 meses.

LENÇOL DESCARTÁVEL com elástico ,
confeccionado em material TNT, atóxico, gramatura
mínima de ZOg/mz, medindo 2,00 de
comprimentos e 0,90 cm de largura. Compativel as
boas práticas e normas da ABNT.

UN 5.000

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO 9,
formato anatômico, punho ajustado, ambidestra,
espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio—absorvivel, hipoalergenico. Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX 10

10

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO M,
formato anatômico, punho ajustado, ambidestra
,espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio—absorvivel, hipoalergenico. Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX 15

11

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO P,
formato anatômico, punho ajustado, ambidestra ,
espessura uniforme e resistente, lubrificação com
pó bio-absorvivel, hipoalergenico. Registrado na
ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX

12

MÁSCARA CIRÚRGICA com elástico,
descartável, tripla camada com filtro eficiência
de filtração bacteriana; pregas horizontais,atóxica,
tiras super resistentes com aproximadamente de
40 cm de comprimento; clips nasal com
aproximadamente 14 cm de comprimento;
descartável; Registro na ANVISA e prazo de
validade no mínimo 12 meses. Caixa contendo 50
unidades.

CX 20

13

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO
RESPIRADOR, aplicação proteção contra bacilos
e/ou virus, constituído por fibras sintéticas
dispostas em no mínimo 4 camadas com formados
em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas
para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo
da máscara e eficiência mínima de filtração de 95%
de partículas de até 0,3 micrometros. . Com
certificado de aprovação como pff/2 e/ou n95 e
Registro do MS e ANVISA. Descartável, atóxica e
hipoalergênica. Embalada individualmente, prazo
de validade mínima de 12 meses. Garantia de
fabrica.

UN 300

14

PAPEL GRAU CIRURGICO — ROLO 15MM X
100M —para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não solte
fibras ou felpas durante o uso gramatura 60 a
SOg/metro quadrado e porosidade controlada a
outra face em filme plástico laminado transparente

Rolos 100

Keii Fiorom
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multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente
ao calor em ambas as faces ate 140ºc indicadores
químicos para esterilização a vapor saturado
impressos em local que não permita a migração de
tinta para o interior do envelope durante a
esterilização e mudança de cor que indique que a
embalagem foi exposta ao processo apresentar
laudo de barreira bacteriana (bpe) que comprove a
eficiência de filtração as bactérias da embalagem
deve estar de acordo com todas as partes da
norma brasileira (nbr) normas da ANVISA e
devidamente registrada no ministrado da saúde as
empresas deverão apresentar no momento do
certame laudos referentes a NBR 14990. Garantia
de fabricação. Prazo de validade mínima de 12
meses. Rolo contendo 100 metros.

15

PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ROLO 30MM X
100M —para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não solte
fibras ou felpas durante o uso gramatura mínima
60 a Bºg/metro quadrado e porosidade controlada
a outra face em filme plástico laminado
transparente multicamadas (poliéster e
polipropileno) resistente ao calor em ambas as
faces ate 140% indicadores químicos para
esterilização a vapor saturado impressos em local
que não permita a migração de tinta para o interior
do envelope durante a esterilização e mudança de
cor que indique que a embalagem foi exposta ao
processo apresentar laudo de barreira bacteriana
(bpe) que comprove a eficiência de filtração as
bactérias da embalagem deve estar de acordo com
todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da ANVISA e devidamente registrada no ministrado
da saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR
14990. Garantia de fabricação. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Rolo contendo 100 metros.

Rolos 100

16

PAPEL GRAU CIRURGICO — ROLO 50MM X
100M —para esterilização de material medico
hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno
,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma
das faces em papel grau cirúrgico que não solte
fibras ou felpas durante o uso gramatura mínima
60 a Bºg/metro quadrado e porosidade controlada
a outra face em filme plástico laminado
transparente multicamadas (poliéster e
polipropileno) resistente ao calor em ambas as
faces ate 140% indicadores químicos para
esterilização a vapor saturado impressos em local
que não permita a migração de tinta para o interior
do envelope durante a esterilização e mudança de
cor que indique que a embalagem foi exposta ao

Rolos 100

A
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processo apresentar laudo de barreira bacteriana
(bpe) que comprove a eficiência de filtração as
bactérias da embalagem deve estar de acordo com
todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da ANVISA e devidamente registrada no ministrado
da saúde as empresas deverão apresentar no
momento do certame laudos referentes a NBR
14990. Garantia de fabricação. Prazo de validade
mínima de 12 meses. Rolo contendo 100 metros.
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PAPEL TOALHA INTERFOLHADO interfolhado
com 2 ou 3 dobras na cor branca, não reciclado
composto por fibras virgens, sem fragrância,
impurezas e furos com resistência a umidade
acondicionados em pacotes 1000 folhas medindo
22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura
conforme NBR. Fardo com 1000 folhas.

Fa rdO 15
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REFIL DE SABAO LÍQUIDO PARA uso
DISPENSER saboneteira contendo no mínimo 800
ml de sabonete com formula cuidadosamente
balanceada, destinada a limpeza suave das mãos e
rosto. Proporciona maciez e suavidade. Esse
produto não agride a pele e possui PH neutro.
Propriedades físicas químicas: PH 100% : 5,5 - 6,0
Aparência e Odor: Liquido perolado e perfumado.
Densidade: 1,005 - 1,008 g/cm Viscosidade: 1,000
- 1,5000 CPs (Viscosímetro FUNGILAB VISCO
BASIC SPINDLE 3/20 RPM). Temperatura 205 a
255. Solubilidade na água: 100% Pronto para usar.
Sem diluir. Fragrância: neutra, erva doce e/ou
similar em suavidade. Registro na ANVISA e prazo
de validade mínimo de 12 meses.

UN 100

23, %
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SACO para REMOÇÃO (CORPOS/ÓBITO) COM
ZIPER, Confeccionado em Poliéster qualidade
com patível com as norm as ABNT, certificado de
garantia do fabricante. Tamanho mínimo 2,04 cm
de comprimento e 75 cm de largura.

UN 100

20

SOLUÇAO ALCOÓLICA T BASE DE
DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA 0,5% . Uso
hospitalar. Almotolia de 100 ml. Embalagem deve
conter dados de identificação, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Documentos necessários: Registro no Ministério da
Saúde para antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06)
e ficha técnica

Almotolia 50

21

SOLUÇAO AQUOSA DIGLUCONACO DE
CLOREXIDINA A 0,2% + TENSOATIVOS. Uso
hospitalar. Almotolia de 100 ml. Embalagem deve
conter dados de identificação, procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001.
Documentos necessários: Registro no Ministério da
Saúde para antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06)
e ficha técnica

Almotolia 80

,,

Kell Fiorom
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SOLUÇÃO DESINFECTANTE E DEGERMANTE A
BASE DE DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA Zº/o
+TENSOATIVOS para uso hospitalar,
acondicionado em frascos opacos resistentes, com
tampa rosqueável. Embalagem deve conter dados
de identificação, procedência, lote e validade,
conforme RDC 184 de 22/10/2001. Documentos
necessários: Registro no Ministério da Saúde para
antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06) e ficha
técnica. Frasco 1 litro.

LT 10

23

TOUCA HOSPITALAR, descartável, sanfonada,
elástico de alta qualidade soldado em toda a volta,
oferecendo resistência e conforto para o uso
prolongado, material não tecido 100%
polipropileno, na cor branca, azul e/ou verde
(negociável no ato da entrega), tamanho único,
característica adicional; hipoalergênica, atóxica,
inodora, unissex. Procedência a atender a
legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto, garantia de fabricante. Pacote com 100
unidade cada.

PC 15
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Avenida uoronet Venanmo Horas, nºm/'I A,
Vila Nova, Aracruz-ES, CEP: 29194—683
CNPJ: 27.364,898/0001-33

- dlª ' Atendê—io bem é o nosso forte!
' ARACRUZ DISTRIBUIDORA III'DA ' A maior linha de higienização(27) 3256.4081 limpeza e descartáveis. '

E—mail: dalialicítacoes©gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM ESPECIFICAÇÃO * . , ; ;,zumoApa ..,qma, VALORUNIT
AGUA DESTILADA para injeção. Solução Injetável. iSistema

Fechado e lsento de PVC. Estéril e Apirogênica. Frasco plástico UN 1.500 R$ 5,00 R$ 7.500,00ampola com escala graduada 10 ml. Validade minima 12 meses.

ALCOOL ETILICO 70% GEL ANTISSEPTICO
FRASCO/BOLSA 800 ML REFIL Álcool etílico hidratado 70%, gel,
antisséptico, incolor. bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml,
frasco ou bolsa plástica. tipo refil, com 800 mL. Álcool etílico
hidratado, agente espessante, umectante e emoliente. glicerinado,
antirrcssecamento de mãos, sem deixar resíduos, de fácil
espalhabilidade, sem enxague, sem fragrância. sem corante,
hipoalergênico, pH entre 6,5 e 7,5, refil "tipo bag-inbox", com 800 mL.
Bactericida, densidade aproximadamente de 0,90 g/ml, viscosidade
8.000 a 10.000 cps medida a temperatura de 20 a 25 graus celsius.

Utilização antissepsia de mãos. Apresentar laudo de atividade UN 200 R$ 20.00 R$ 4.000,00
antimicrobiana: a) bactericida contra Staphylococus aureus,
Pseudomonas sp. Mycobacterium tuberculosis: b) virucida contra:
vírus lipol'ilicos ou cnvelopados e vírus não envelopa dos (rotavírus) e
fungicida. Os relis deverão vir em embalagens individuais, lacradas,
com bico dosador, contendo número do lote e datas de fabricação e
expiração. Os dispensadorcs deverão ser providos através de comodato,
estando a empresa ganhadora obrigada a providenciar a instalação,
manutenção e substituição dos mesmos, sempre que necessário. É
obrigatória a apresentação da FISPQ, da Ficha Técnica do produto e do
respectivo Registro no Ministério da Saúde.

AVENTAL DESCARTÁVEL para procedimentos hospitalares, não
estéril, hidrofóbico, com mangas longas e elástico no punho, tamanho
único, confeccionado em tecido 100% polipropileno ou material
similar de qualidade igual ou superior, atóxico, a impermeável a
liquidos, decote traseiro com viés no acabamento um par de tiras para

3 amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço, gramatura mínima
40 gramas/mil, acabamento no mínimo em costura overlok e/ou no
viés. Acondicionado em embalagem individual, contendo dados de
identificação do fabricante, data de fabricação e prazo de validade,
número de registro na ANVISA, procedência a atender a legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto. Cor branca , verde e/ou azul.

UN 3.000 R$ 30,00 R$ 90.000,00

DESINFETANTE HOSPITALAR de nivel intermediário à base de
peróxido de hidrogênio acelerado, para superficies lixas nome
comercial: oxivir concentrado caracteristicas composição: peróxido de
hidrogênio 4.25 per, acido fosfórico, tensoativos aniônicos, tensoativos

não-aniônicos, solvente, coadjuvante, tamponante, sequestrante e água Frasco 250 R$ 50,00 R$ 12.500,00
deionizada. aspecto: liquido. límpido cor: incolor indices mínimos de

acidez. ph (puro): 0,5 — 1,1 densidade : 1,019 - 1,054 g/ml teor ativo:

4,25 — 4,50 per. Referencia comercial: oxivir lb — diluído em água,
pronto para uso apresentação: frasco com borrit'ador. capacidade: 950
ml. Registro na ANVISA e prazo de validade no mínimo 24 meses.

DESINFETANTE HOSPITALAR l Desinfetante hospitalar de nivel
intemicdiário (bactericida, fungicida, virucida e tuberculicida) para
superfícies Fixas e artigos não criticos. formulado à base de peróxido de

5 hidrogênio acelerado — nome comercial: oxivir Five 16 concentrado.
Limpa e desinfeta superficies como vinil. acrílico. e outras supertícies
plásticas, aço inox. aluminio, laminados, vidros, entre outros. Eficiente

contra virus, fungos e bactérias, incluindo Hepatite C, HIV type 1,

FRASCO 250 R$ 75,00 R$ 18.750,00

Keli Fiorottj
Sub. Socntáda Sªlidª
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Avenida Uoronel venancvo Horas, nºw: I A,
Vila Nova, Aracruz—ES, CEP: 29194—583
CNPJ: 27.364898/0001—33

Dáliª& Atendê—Io bem é o nosso forte!
meterem): TRmtJmORA L'! )A A maior linha de higienização,

(27) 3256—4081 limpeza e descartáveis.E—mail: dalialicitacoes©gmali.com““M“...“—
Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes.Staphyiocoeus aureos,
Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus
áureos MRSA, Acinetobacter baumannil, Klebsiela pneumoniae (:
Emterococus faecallis VRE. Sistema J-Flex Dosagem: Limpeza diária

— 1:256, Limpeza pesada — 1:128, Limpeza e eliminação de vírus -—
1 :64, Limpeza e desinfecção — l :16 — diluído em água, pronto para uso

apresentação: acondicionado em frasco de plástico resistente,
capacidade: 1,5 ml, Registro na ANVISA e prazo de validade no
mínimo 12 meses.

DlSPENSER PARA PAPEL TOALHA interfoihas em plastico
ABS, PP e/ou similar de alta resistência. Acompanhado de chave que

pemiite a abertura somente do mesmo, parafusos e buchas para UN 25 R$31,00 R$ 775,00
instalação. Sistema de abertura tipo báscuIa ou similar, suporta papel
de 2 e 3 dobras. Cor branco e/ou gelo. Registro no INMETRO,
Garantia de fabricação mínima de 6 meses.

DISPENSER PARA ALCOOL GEL E/OU SABOENTE
LIQUIDO com tampa frontal basculante. em plástico Polipropileno.
Composto Aditivado reforçado na cor branco e/ou gelo. Capacidade
para um refil bag-in-box de 800 ml, Trava de segurança. Visor frontal. UN 50 R$ 30.00 R$ 1.500,00
Fixação com buchas expansíveis. Dimensões externas: 125 mm de
largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade. Registro no
INMETRO, garantia de fabricação mínima de 6 meses.

LENÇOL DESCARTAVEL com elástico , confeccionado em '
material TNT. atóxico, gramatura mínima de ZOg/mz, medindo 2,00 de UN 2.500 R$ 20.00 R$ 50.000,00
comprimentos e 0,90 cm de largura. Compatível as boas práticas e
normas da ABNT.
LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO G, formato
anatômico, punho ajustado, ambidestra, espessura uniforme e

9 resistente, lubrificação com pó bio-absorvivel, hipoalergenico.
Registrado na ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade mínima
de 12 meses. Caixa com 100 unidades.

CX 5 R$ 45,00 R$ 225.00

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO M, formato
anatômico. punho ajustado, ambidestra ,espessura uniforme e _” O

10 resistente. lubrificação com pó bio-absorvivel, hipoalergenico. CX 10 R$ 45,00 R$ 45 '00
Registrado na ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade mínima
de 12 meses. Caixa com 100 unidades.
LUVA CIRÚRGICA DE LATEX. TAMANHO P. formato
anatômico. punho ajustado. ambidestra , espessura uniforme e .. . , , . . . . CX 5 R$ 225.0011 resxstente, lubrificação com po bio-absorvwel. hipoaIergenico. R$ 4500
Registrado na ANVISA. Garantia de fabrica. Prazo de validade mínima
de 12 meses. Caixa com 100 unidades.
MASCARA CIRURGICA com elástico, descartável, tn'pla camada
com filtro eficiência de filtração bacteriana; pregas horizontais,atóxica,

tiras super resistentes com aproximadamente de 40 cm de CX 20 R$ 150,00 R$ 3.000,00
comprimento; clips nasal com aproximadamente 14 cm de
comprimento; descartável; Registro na ANVISA e prazo de validade
no mínimo 12 meses. Caixa contendo 50 unidades.

12

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRADOR.
aplicação proteção contra bacilos e/ou virus, constituido por fibras
sintéticas dispostas em no mínimo 4 camadas com formados em
concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça.

13 clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração
de 95% de partículas de até 0,3 micrometros. . Com certificado de
aprovação como pff/2 e/ou n95 e Registro do MS e ANVISA.
Descartável, atóxica e hipoalergênica. Embalada individualmente.
prazo de validade mínima de 12 meses. Garantia de fabrica.

UN 300 R$ 25,00 R$ 7.500,00

PAPEL GRAU CIRURGICO — ROLO ISMM X 100M —para
esterilização de material medico hospitalar em autoclave a vapor ou ª _ _

14 oxido de etileno .permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma das Rolos IGO R$ 13500 R$ 13'500'00
faces em papel grau cirúrgico que não solte Fibras ou felpas durante o
uso gramatura 60 a 80g/metro quadrado e porosidade controlada &
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outra face em filme plástico laminado transparente multicamadas
(poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas as faces ate
l40ºc indicadores químicos para esterilização a vapor saturado
impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior

do envelope durante a esterilização e mudança de cor que indique que a
embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de barreira
bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de filtração as bactérias da
embalagem deve estar de acordo com todas as partes da norma
brasileira (nbr) normas da ANVISA e devidamente registrada no
ministrado da saúde as empresas deverão apresentar no momento do
certame laudos referentes a NBR 14.990. Garantia de fabricação. Prazo
de validade mínima de 12 meses. Rolo contendo 100 metros.

PAPEL GRAU CIRURGICO — ROLO 30MM X 100M —-para
esterilização de material medico hospitalar em autoclave a vapor ou
oxido de etileno ,penneável a vapor e ar em dupla face sendo uma das
faces em papel grau cirúrgico que não solte libras ou felpas durante o

—-—— uso gramatura mínima 60 a 80g/metro quadrado e porosidade
controlada a outra face em lilme plástico laminado transparente
multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas

as faces ate 140ºc indicadores químicos para esterilização a vapor
15 saturado impressos em local que não permita a migração de tinta para o

interior do envelope durante a esterilização e mudança de cor que
indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de

barreira bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de filtração as
bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as partes da
norma brasileira (nbr) normas da ANVISA e devidamente registrada
no ministrado da saúde as empresas deverão apresentar no momento do
certame laudos referentes a NBR 14990. Garantia de fabricação. Prazo
de validade mínima de 12 meses. Rolo contendo 100 metros.

PAPEL GRAU CIRURGICO — ROLO 50MM X 100M —para
esterilização de material medico hospitalar em autoclave a vapor ou
oxido de etileno ,permeável a vapor e ar em dupla face sendo uma das
faces em papel grau cirúrgico que não solte libras ou felpas durante o
uso gramatura mínima 60 a 80g/metro quadrado e porosidade
controlada a outra face em filme plástico laminado transparente
multicamadas (poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas

as faces ate 140ºc indicadores químicos para esterilização a vapor

saturado impressos em local que não permita a migração de tinta para o Rolos 100 350,00 R$ 35.000,000

Rolos 100 R$ 240,00 R$ 24.000.00

interior do envelope durante a esterilização e mudança de cor que
indique que a embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de
barreira bacteriana (bpe') que comprove a eficiência de filtração as
bactérias da embalagem deve estar de acordo com todas as partes da
norma brasileira (nbr) normas da ANVISA e devidamente registrada
no ministrado da saúde as empresas deverão apresentar no momento do

certame laudos referentes a NBR 14990. Garantia de fabricação. Prazo
de validade mínima de 12 meses. Rolo contendo 100 metros.

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO intertblhado com 2 ou 3
dobras na cor branca. não reciclado composto por tibras virgens, sem

fragrância, impurezas e furos com resistência a umidade Fardo 15 R$ 8,90 R$ 133,50acondicionados em pacotes 1000 folhas medindo 22,5cm de
comprimento x 20,5cm de largura conforme NBR. Fardo com 1000
folhas.

REFIL DE SABÃO LIQUIDO PARA USO DISPENSER
saboneteira contendo no mínimo 800 ml de sabonete com formula
cuidadosamente balanceada. destinada a limpeza suave das mãos e
rosto. Proporciona maciez e suavidade, Esse produto não agride a pele

e possui PH neutro. Propriedades físicas químicas: PH 100% : 5,5 — 6,0 UN 100 R$ 8,50 R$ 850,00Aparência e Odor: Líquido perolado e perfumado. Densidade: 1.005 -
1,008 g/cm Viscosidade: 1,000 — 1,5000 CPS (Viscost'metro
FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 3/20 RPM). Temperatura 206 a
255. Solubilidade na água: 100% Pronto para usar. Sem diluir.
Fragrância: neutra, erva doce e/ou similar em suavidade. Registro na

17
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ANVISA e prazo de validade mínimo de 12 meses.

Avenida coronel Venancro numa, “ w, . , ,,
Vila Nova, Aracruz-ES, CEP: 29494-583
CNPJ: 27.364,89810001-33

Atende-lo bem é o nosso forte!
A maior linha de higienização,

limpeza e descartáveis.
E-mall: dalialicitacoes©gmail.com J
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SACO para REMOÇÃO (CORPOS/OBITO) COM ZIPER,
Confeccionado em Poliéster qualidade compatível com as normas
ABNT, certificado de garantia do fabricante. Tamanho mínimo 2,04
cm de comprimento e 75 cm de largura.

UN l00 R$ 25.00 R$ 2.500,00

20

SOLUÇÃO ALCOÓLICA A BASE DE DIGLUCONACO DE
CLOREXIDINA 0,5%. Uso hospitalar. Almotolia de 100 ml,
Embalagem deve conter dados de identificação. procedência, lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001 . Documentos necessários:

Registro no Ministério da Saúde para antissépticos (RDC nº. 199,
26/10/06) e ficha técnica

Almotolia 50 R$ 30.00 R$ 1.500.00

21

SOLUÇÃO AQUOSA DIGLUCONACO DE CLOREXIDINA A
0,2%+ TENSOATIVOS. Uso hospitalar. Almotolia de 100 ml.
Embalagem deve conter dados de identificação, procedência. lote e
validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001. Documentos necessários:

Registro no Ministério da Saúde para antissépticos (RDC nº. 199.
26/10/06) e ficha técnica

Almotolia 80 R$ 2.240,00

22

SOLUÇÃO DESINFECTANTE E DEGERMANTE A BASE DE
DIGLUCON ACO DE CLOREXIDINA 2% +TENSOATIVOS para
uso hospitalar, acondicionado em
tampa rosqueável. Embalagem deve conter dados de identificação,

lote e validade, conforme RDC 184 de 22/l0/2001.
Documentos necessários: Registro no Ministério da Saúde para
antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica. Frasco 1 litro.

frascos opacos resistentes, com

procedência.

R$ 350.00

23

TOUCA HOSPITALAR,
quªlidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto
para o uso prolongado, material não tecido 100% polipropilen “
cor branca, azul e/ou verde (negociável no ato da entrega
único, característica adicional;
unissex. Procedência a atender a legislação sa
pertinente ao produto, garantia de fabricante. Pª'
cada.

descartável, Sªnfonada, elástico de alta

hipoalergênica. atªióx

15 R$ 12.00 R$ 180,00

DALIA ARACRUZ
DISTRIBUIDORA
LTDAz27364898000133
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PROPOSTA COMERCIAL — ORÇAMENTO

Data: 27/05/2020
Orçamento Nº: 3413

Validade do Orçamento: 75 dias
EQRNEQEQQE

Empresa: Innova Surgical CNPJ: 21.605.893/0001-79
Razão Social: Innova Surgical Produtos Hospitalares LTDA

Endereço: Avenida São Luiz, nº 994 — Setor Moinho dos Ventos, Goiânia/Go
QLLENIE

Instituição: Prefeitura Municipal de Ibiraçu CNPJ: 14.635344/0001-40
Endereço: Rua Martins Pescador, n.26, Bairro Ericina — Centro, CEP: 29.670—000, Ibiraçu - ES
Telefone: 27.999616—9811/27.3257—053 Setor: Compras /AutorízaçõesE—mails: - Contato:
ITEM PRODUTO VUNIT "um — ' "ff““VRÇ'TOTA/LAVENTAL DESCARTAVEL para procedimentos

hospitalares, não estéril. hidrofóbíco, com mangas
longas e elástico no punho, tamanho único,

confeccionado em tecido 100% polipropileno. atóxico, a
impermeável a liquidos, decote traseiro com viés no

acabamento um par de tiras para amarrar na cintura e
outro para amarrar no pescoço, gramatura mínima 40

gramas/mZ, acabamento no mínimo em costura
overlok e/ou no viés. Acondicionado em embalagem

individual, contendo dados de identificação do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade,

número de registro na ANVISA, procedência a atender
a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.

Cor branca , verde e/ou azul.
Detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM

R$ 29,50 5.000 R$ 147.500,00

LENÇOL DESCARTAVEL com elastico , confeccronado
em material TNT, atóxico, gramatura mínima de

8 ZOg/mZ, medindo 2,00 de comprimentos e 0,90 cm de R$ 2,80 5.000 R$ 14.000,00
largura. Compativel as boas práticas e normas da

ABNT.

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO 6, formato

anatômico, punho ajustado, ambidestra, espessura
uniforme e resistente, lubrificação com pó bio—

absorvivel, hipoalergenico. Registrado na ANVISA.
Garantia de fabrica. Prazo de validade mínima de 12

meses. Caixa com 100 unidades.

R$ 39,00 10 R$ 390,00

LUVA CIRURGICA DE LATEX. TAMANHO M, formato

anatômico. punho ajustado, ambidestra, espessura
uniforme e resistente, lubrificação com pó bio-

absorvivel, hipoalergenico. Registrado na ANVISA.
Garantia de fabrica. Prazo de validade mínima de 12

R$ 39,00 15 R$ 585,00
meses. Caixa com 100 unidades.

Kg,-Ei Fiorom

Sub. Societáriª ªªª“
ibmWES - Matt 012125
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LUVA CIRURGICA DE LATEX, TAMANHO P. formato

anatômico. punho ajustado. ambidestra, espessura
uniforme e resistente, lubrificação com pó bio—

absorvivel, hipoalergenico. Registrado na ANVISA.
Garantia de fabrica. Prazo de validade mínima de 12

meses. Caixa com 100 unidades.

R$ 39.00 R$ 195.00

12

MASCARA CIRURGICA com elastico. descartavel,

tripla camada com filtro eficiência de filtração
bacteriana; pregas horizontais,atóxica, tiras super

resistentes com aproximadamente de 40 cm de
comprimento; clips nasal com aproximadamente 14 cm

de comprimento; descartável; Registro na ANVISA e
prazo de validade no mínimo 12 meses. Caixa contendo

R$ 145,00 20 R$ 2.900,00

50 unidades
MASCARA DE PROTEÇAO FACIAL TIPO RESPIRADOR.

aplicação proteção contra bacilos e/ou virus.
constituído por fibras sintéticas dispostas em no

mínimo A camadas com formados em concha ou bico
de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça,
clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência
mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3
micrometros Com certificado de anrovacão como

R$ 15,90 300 R$ li.770,00

19

SACO para REMOÇÃO (CORPOS/ÓBITO) COM ZIPER,
Confeccionado em Poliéster qualidade compativel com
as normas ABNT, certificado de garantia do fabricante.
Tamanho mínimo 2.04 cm de comprimento e 75 cm de

largura.

R$ 16,00 100 R$ 1.600,00

23

TOUCA HOSPITALAR, descartável. sanfonada, elástico
de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo
resistência e conforto para o uso prolongado, material
não tecido 100% polipropileno, na cor branca, azul e/ou
verde (negociável no ato da entrega), tamanho único.

característica adicional; hipoalergênica, atóxica,
inodora. unissex. Procedência a atender a legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto, garantia de

fabricante. Pacote com100 unidade cada.

R$ 15,50 15 R$ 232,50

ILALQBlQTAL; R$ 172.172,50

ºu] BAã lNFORMAçOEj
Frete: CIF - POR CONTA DO REMETENTE

Pagamento: por nota de empenho - máximo 30 dias.
Prazo: 540 dias

Dados Banc: Banco Bradesco - Agência 486. Conta Corrente PJ: 14.310-3
ASâINATURA PARA EFEIIVAQÃQ QQ EEDLQQ

. innova'sj ºrg“ ::
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0000700

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
FARMACIA PREÇO BAIXO IBIRAÇU LTDA

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 29.725.854/0001-17
, Nº , — , CEP

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s),
qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda
Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20200000700

Validade 90 dias

Emitida Sexta—Feira, 29 de Maio de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FARMACIA PRECO BAIXO IBIRACU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.725.854/0001—17
Certidão nº: 12396861/2020
Expedição: 29/05/2020, às 18:25:56
Validade: 24/11/2020 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que FARMACIA PRECO BAIXO IBIRACU LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.725.854/0001—17, 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.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20200000166000

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 29.725854/0001-17

Certificamos que, até a presente data. não existe debito 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 29/05/2020, válida até 27/08/2020.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada Via internet por meio do endereço
wifww.sefaz.es.gOW'.br' ou em. qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitoria, 29/05/2020.

**** gtcnticação eletrônica: 0014.6C30.F511.0937



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

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

Nome: FARMACIA PRECO BAIXO IBIRACU LTDA
CNPJ: 29.725.854/0001-17

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 13:38:56 do dia 13/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/04/2020.
Código de controle da certidão: 4ABF.F7BD.D282.3580
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BRASIL

(HTTPS:IIGOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPj129.725.854/0001—17 — FARMAClA PRECO BAIXO IBIRACU LTDA
Período: 01/01/2020 a 29/05/2020

Código de controle Tipo Data—Hora Data de Situação Segunda viaemissão validade

4ABF.F73D.D282.3580 Negativa 13/10/2019 10/04/2020 Válida13:38:56 Prorrogada
até (IServicos/certidaointernet/Pj/Consultar/EmiteSegunde
09/07/2020

6AFO.F461.3COF.AD9S Negativa 29/07/2019 25/01 [2020 Expirada
00108115 UServicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunde

««É—"»»
imitada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e dala de validade da cerlidão permanecem válidos.
VM Proriognda; O prazo de validade desta cerlidão Ion prorrogado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020, publicada no Diário Ofimal da União em 24/03/2020. Edição 57, Seção 1, Página 33.

Nova consulta (lServicos/certidaointernet/PJ/Consultar)



FARMÁCIA PREÇO BAIXO IBIRAÇU LTDA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 29.725.854/0001-17 NIRE: 32201946030

DANIEL RODRIGUES DOS SANTOLbrasileiro, solteiro, empresário, residente à Rua
André Alves, nº 81, Centro, João Neiva (ES), CEP 29.680-000, portador da carteira de
habilitação nº 05988726399/DETRAN-ES, CPF (MF) nº 144.088.027-19, nascido em
16.05.1994.

DOUGLAS SOUZA MORAES, brasileiro, solteiro, empresário, residente à Avenida Conde
Deu, 199, Centro, Ibiraçu (ES), CEP 29.670-000, portador da carteira de identidade (RG) nº
02709202010-Detran-ES, CPF (MF) nº 099.670667-41, nascido em 21.09.1984.

ERIVELTON RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, empresário, residente à Rua Das Palmeiras, nº 218, Floresta, João Neiva (ES), CEP

“ 29.680-000, portador da carteira de identidade (RG) nº 1517326—SPTC-ES, CPF (MF) nº
079.160657-03, nascido em 29.03.1977.

SIRLEYDE COIMBRA SANTOS COSTA, brasileira, casada sob o regime de comunhão
parcial de bens, empresária, residente à Rua dos Jasmins, nº 83, Pinheirinho, Pinheiros (ES),
CEP 29.980—000, portadora da carteira de identidade (RG) nº 1614935 SSP/ES, CPF (MF)
nº 085.363.647-85, nascida em 12.07.1979.

TIAGO DIAS FERREIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
empresário, residente à Rua Curitiba, nº 1105, Itapuã, Vila Velha (ES), CEP 29.101-557,
portador da carteira de habilitação nº 03810450183/DETRAN-ES, CPF (MF) nº 106987667-
41, nascido em 08.04.1986; por este instrumento de alteração contratual, os sócios cotistas
da sociedade limitada que nesta praça gira sob a denominação social de FARMÁCIA
PREQO BAIXO IBIRAÇU LTDA, com sede à Avenida Conde D EU, nº 449, Centro, Ibiraçu
(ES), CEP 29.670-000, registrada na JUCEES sob o nº 32201946030, por despacho em
20.02.2018, cadastrada no CNPJ sob o nº 29.725.854/0001-17; RESOLVEM de pleno e
comum acordo alterar seu contrato social primitivo de acordo com as cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO INGRESSO DE SÓCIOS
lngressa-se na sociedade CELIANY SOUZA MORAES, brasileira, casada sob o regime de
comunhão parcial de bens, Farmacêutica, residente à Rua Das Orquideas, nº 1, Colina,
Ibiraçu (ES), CEP 29.670-000, portadora da carteira de identidade (RG) nº 3541651/SSP—
ES, CPF (MF) nº 113.439227-39, nascida em 26.01.1994 e ANISETE GOMES SABINO,
brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente à Rua
Das Palmeiras, nº 210,
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Floresta, João Neiva (ES), CEP 29.680-000, portadora da carteira de identidade (RG) nº
1531055/SSP-ES, CPF (MF) nº 079.490027-51, nascida em 15.05.1979.
CLÁUSULA SEGUNDA - Os sócios ingressantes declaram conhecer a situação econômica
e financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrente do
presente instrumento, declarando conhecedor de todos os débitos existentes até a presente
data.

CLÁUSULA TERCEIRA - Os sócios ingressantes declaram sob as penas da Lei que não
está incluso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer a atividade
mercantil.

& CLÁUSULA QUARTA - DA RETIRADA DE SÓCIO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

Retira-se da sociedade o sócio ERIVELTON RIBEIRO DA SILVA que possuía 6.000 (seis
mil) quotas totalizando um valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) já totalmente integralizados
em moeda corrente do País, transfere neste ato por venda de forma onerosa da seguinte
forma:

. Para a sócia ingressante ANISETE GOMES SABINO, 6.000 (seis mil quotas)
totalizando um valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) dando plena geral e irrevogável
quitação das quotas ora vendida.

O sócio DOUGLAS SOUZA MORAES que possuía na sociedade 6.000 (seis mil) quotas
totalizando um valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) já totalmente lntegralizados em moeda
corrente do País, transfere neste ato por venda de forma onerosa da seguinte forma:

. Para a sócia ingressante CELIANY SOUZA MORAES, 1.500 (mil e quinhentas)
quotas totalizando um valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) dando plena geral
e irrevogável quitação das quotas ora vendida.

CLAÚSULA QUINTA - Pela cessão de quotas acima mencionadas, as partes dão ampla,
recíproca, geral e irretratável quitação quanto ao pagamento das mesmas, para nada mais
reclamarem entre si em qualquer tempo ou lugar.
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Em virtude das deliberações acima, e visando adaptar os termos e condições da alteração
contratual as necessidades da sociedade, os sócios resolvem de comum acordo, consolidar
o contrato social, passando a vigorar com a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

ANISETE GOMES SABINO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,
empresaria, residente à Rua Das Palmeiras, nº 210, Floresta, João Neiva (ES), CEP 29.680-
000, portadora da carteira de identidade (RG) nº 1531055/SSP-ES, CPF (MF) nº
079.490027—51, nascida em 15.05.1979

CELIANY SOUZA MORAES, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,
Farmacêutica, residente à Rua Das Orquideas, nº 1, Colina, lbiraçu (ES), CEP 29.670—000,
portadora da carteira de identidade (RG) nº 3541651/SSP-ES, CPF (MF) nº 113.439227-39,
nascida em 26.01.1994

DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, residente à Rua
André Alves, nº 81, Centro, João Neiva (ES), CEP 29.680—000, portador da carteira de
habilitação nº 05988726399/DETRAN-ES, CPF (MF) nº 144.088027-19, nascido em
16.05.1994.

DOUGLAS SOUZA MORAES, brasileiro, solteiro, empresário, residente à Avenida Conde
Deu, 199, Centro, Ibiraçu (ES), CEP 29.670-000, portador da carteira de identidade (RG) nº
02709202010-Detran—ES, CPF (MF) nº 099.670.667-41, nascido em 21.09.1984.

SIRLEYDE COIMBRA SANTOS COSTA, brasileira, casada sob o regime de comunhão
parcial de bens, empresária, residente à Rua dos Jasmins, nº 83, Pinheirinho, Pinheiros (ES),
CEP 29.980-000, portadora da carteira de identidade (RG) nº 1614935 SSP/ES, CPF (MF)
nº 085.363.647-85, nascida em 12.07.1979.

TIAGO DIAS FERREIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
empresário, residente à Rua Curitiba, nº 1105, Itapuã, Vila Velha (ES), CEP 29.101—557,
portador da carteira de habilitação nº 03810450183/DETRAN-ES, CPF (MF) nº 106987567-
41, nascido em 08.04.1986
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CLÁUSILA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SEDE E FORO

A sociedade limitada gira sob a denominação social de FARMÁCIA Pªggo BAIXO
IBIRAQU LTDA , com sede à Avenida Conde D EU, nº 449, Centro, Ibiraçu (ES), CEP
29.670-000, regendo—se pelo presente contrato pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, e,
nas omissões, pela regência supietiva, pela Lei nº 6.404/76, no que for aplicável e demais
disposições legais pertinentes.

CLÁUSILA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS E DURAÇÃO

l) Constituem objetivos sociais: 4771-7/01 - comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação e fórmulas; 4729-6199 - comércio varejista de
produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificado anteriormente; 4772-5/00 — comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

lI) Prazo de Duração: A sociedade foi constituída em 20/02/2018 e tem duração por
tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do pais, é de R$
30.000,00 (Trinta mil reais), dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um
real), assim distribuídos:

a) ANISETE GOMES SABINO subscreve 6.000.00 (seis mil) quotas, totalizando R$
6.000,00 (Seis mil reais).

b) CELIANY SOUZA MORAES subscreve 1.500.00 ( Hum mil e quinhentas) quotas,
totalizando R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais).

(3) DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS subscreve 6.000.00 (seis mil) quotas,
totalizando R$ 6.000,00 (Seis mil reais).

d) DOUGLAS SOUZA MORAES subscreve 4.500.00 (Quatro mil e quinhentas) quotas,
totalizando R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

e) SIRLEYDE COIMBRA SANTOS COSTA_subscreve 6.000.00 (seis mil) quotas,
totalizando R$ 6.000,00 (Seis mil reais).

f) TIAGO DIAS FERREIRA__subsoreve 6.000.00 (seis mil) quotas, totalizando R$
6.000,00 (Seis mil reais).
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CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas. (Art. 1052, CC:/2002).

CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas São livremente transferíveis, podendo ser alienadas ou negociadas com terceiros
(Art. 1056 e 1057, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA - DAS DELIBERAÇOES SOCIAIS

I) As deliberações sociais do sócio único serão refletidas em documento escrito
(instrumento particular ou público) subscrito pelo próprio sócio único ou por seu
procurador com poderes específicos.

ll) Nas modificações do contrato social, o Sócio fica dispensado de qualquer
publicação exceto no caso de redução de capital, quando considerado excessivo
em relação ao objeto da sociedade. (Artigo 1084, & 1º, CC/2002).

lll) Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social deve-se deliberar
sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico. Artigo 1078, 00/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade será administrada e representada, ativa e passivamente, judicial e
extrajudicial, e isoladamente pela Sócia administradora SIRLEYDE COIMBRA SANTOS
COSTA, por prazo indeterminado, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social.

Parágrafo Único -— O sócio poderá nomear administrador não-Sócio de acordo com o Art.
1.601 CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA- DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social iniciar-se-á a 01 (primeiro) de janeiro de cada ano e terminará a 31 (trinta
e um) de dezembro de cada ano, quando será levantado balanço patrimonial e demais
demonstrações contábeis (Artigo 1065, CC 2002).

|) Os lucros, após, feitas as provisões legais e tecnicamente recomendadas, terão o
destino que os cotistas indicarem. Havendo distribuição sob qualquer forma, serão
na proporção de cada cotista no capital social.

Página 5 de 8
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|I) Havendo antecipação de lucros e quaisquer outras retiradas semelhantes, e ao
final do exercício social estes não se realizaram, o sócio, se obriga, a repôr as
quantias recebidas a estes títulos, no prazo máximo de até 10 (dez) dias contados
do encerramento do exercício.

lll) O sócio terá participação nos lucros e perdas da sociedade na proporção de suas
quotas de capital (Art. 997, CC/2002).

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇOES GERAIS

No caso de falecimento do sócio, pessoa natural, a sucessão dar-se-á por alvará judicial ou
na partilha, por sentença judicial ou escritura pública de partilha de bens.

CLÁUSULA DÉCIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O sócio administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a
administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que veda, 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
(Artigo 1011, 5 1ª, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Fórum da Comarca de Ibiraçu (ES), para o exercício e o cumprimento dos
direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Ibiraçu — ES, 03 de março de 2020.
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 29.725.854/0001-17 NIRE: 32201946030

Anisete Gomes Sabino Cellany Souza Moraes

Daniel Rodrigues dos Santos Douglas Souza Moraes

Sirleyde Coimbra Santos Costa Tiago Dias Ferreira

Erivelton Ribeiro da Silva



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Pági 8 de 8

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa FARMACIA PRECO BAIXO IBIRAÇU LTDA consta assinado digitalmente por:

(,,_í ”'Eiªíjéjnãi_fifÍÉEªÚJÚFaçúªçaªçâtjtliw «,:.MwCPF , __ , . “ O Nome
07916065703

07949002751

08536364785

09967066741

10698766741

11343922739

14408802719

A validade deste. ducumenLo, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação..
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Fundo de Saúde de Ibiraçu

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025/2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 00205912020

Vencedor HOSPFARMA COM. DE PRODUTOS. HOSPITALARES EIRELI

T 31.504.150/0001-66
W RUA MAUA, 26 - SANTO ANTONIO DE JESUS — AIMORES - ES - CEP: 35200000
___—Wo— 2799184252 licitacao©hospfarma.com

Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total
MASCARA DE PROTEÇAO N95.
máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação proteção contra
bacilos e/ou virus, constituído por fibras sintéticas dispostas em no
mínimo 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas
tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da

00013 00036950 máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até UN 300100 750 225090
" 0,3 micrometros. . com certificado de aprovação como pff/2 e/ou n95 e

registro do ms e anvisa. descartável, atóxica e hipoalergênica.
embalada individualmente, prazo de validade mínima de 12 meses.
garantia de fabrica.

Total do Fornecedor: 2.250,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20200000002680

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 31.504.150/0001-66

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa
Juridica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual 0 direito de cobrar
(““aisquer 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 06/03/2020, válida até. 04/06/2020.

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, 06/03/2020.

utenticação eletrônica: 0009.3430.E720.E5C8



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

_ , , CERTIDÃO EMITIDA EM:CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 05/03/2020

Nª9ªtivª CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
03/06/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

à'gâgãªçsêgããâººªª CNPJ/CPF: 31.504.150/0001—66 SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA MAUA NÚMERO: 26
COMPLEMENTO: gglêêºº SANTO ANTONIO Dº RIº CEP: 35200000

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: AIMORES UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquen: dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado
que:

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

2. No caso de utilização para lavratura de escritura, pública ou re istro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de inventario ou de arro amento, de sentença em ação
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doaçao de bens imoveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981 / 2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dlvida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m .gov.br => certidao de debltos trlbutarlos =>

certificar ocumentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000386853250



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
AIMORÉS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÉNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CIVEL 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: HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 31.504.150/0001-66

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente atraves 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;

o) 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:/lwww.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 período 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 EXCLUl a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 28 de Maio de 2020 as 10:01

AIMORÉS, 28 de Maio de 2020 às 10:01

Código de Autenticação: 2005-2810-0131-0986—1309

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTlDÃO
/AUTENTICAÇAO 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.

1de1



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: HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 31.504.150/0001-66

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
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 14:53:54 do dia 11/03/2020 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 07/09/2020.
Código de controle da certidão: 76EA.5406.7D3C.59F8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEÍTURA MUNlCWAL DE &
AIMORES

MINAS GERAIS

CERTIDÃO NEGATWA DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

NDMEIRAZÃO SOCML HOSPFARMA COMERCK) DE PRODUTºs HOâPWALARf-SS EmELL!

Endereço: Rua MAUA Número: 26
Complemento: Bairro: SANTO ANTONIO DO RIO DOCE
CEP.: 35200-090 Munícipio: Aimorés UF: MG

mscmção BCE mêõ'mção cuc NÚMERO DE CONTROLE024633 006513
lNãCRãÇÃO ESTADUAL “ curas,”.

31.504.150!0001-66

RESGUARDA—SE () DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA m A CONSTRUIR NOVOS
CRÉDlTOS TRIBUTARIOS DE RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE E QUE, ATÉ
ESTA DATA, ASNDA NÃO FORAM APURADOS ou LANÇADOS.

FlNALlDADE DA CERTIDÃO:

SITUAÇÃO TRIBUYÁRIA

OSSERVAÇÓESz

AMORES, 15 de maio de 2020
“'N
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W uer rmawíua & certidão.
'””Ó/íªRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 90 DMS.

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3ª e 7ª inc. V 8“. 41 e 52 da Lei Federal 8935/1994 & An. 6 Inc. X" da Lei Estadual 8721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução Gel do documento apresentado e conferido neste ato.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELAS DA COMARCA
DE JOAO 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.notbr

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. 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 virtudede Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digitai1 ou
' na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentesª.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituido pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização
Extrajudicial em todos os atos de notas e registro. composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345—X1X2) e dessa forma.
cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço httpszl/corregedoria.tjpb.jus.br/selo—digítal/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa HOSPFARMA COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES ElRELI tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva,pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/05/2020 13:19:48 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos,
de acordo com o Art. 1º. 10º 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, podera' ser solicitado diretamente a empresa HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e—mail autentica©azevedobastos.notbr

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site I.]ttpmsgijagigigiltaiçagçvgdggastgsingiipr e informe o Código de Consulta destaDeclaração.

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 111621505209937033867—1

zLegislações 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

00005b1d734fd94fO57f2cl69fe6b605b3b492393473319f5694634fa3656103023a8659f1cb22df2f51bc2da06241bb4828a4457bc727a027053258
9538faa749bbb935df34069244286195a1154b036
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 31.504.150/0001—66

Certidão nº: 6327094/2020
Expedição: 11/03/2020, às 15:00:27
Validade: 06/09/2020 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

31.504.150/0001-66, 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.



CAIXA EÇQNCW « “(à FÉQERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS — CRF

Inscrição: 31.504.150/0001—66
Razão

Social:
Endereço: RUA MAUA 26 / SANTO ANTONIO DO RI / AIMORES / MG / 35200-000

HOSPFARMA COM DE PROD HOSPITALARES EIREL

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 identiâcada 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:02/03/2020 a 29/06/2020

Certificação Número: 20200302035825381 13704

Informação obtida em 27/04/2020 11:39:03

A utiiização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

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

http://www.azevedobastos.notbr
E—mail: cartorio©azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. 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 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://corregedoria.tjpb.jus.br/seIo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa HOSPFARMA COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva,
pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/10/2019 08:59:44 (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 titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica©azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site http51/lautdiqital.azevedobastosnotbr e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1370780

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/10/2020 14:32:56 (hora local).

1Código de Autenticação Digital: 111621110191430460523-1
ªLegisIações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, 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
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVEDO BASTOS
, FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçõES 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.azevedobastos.not.br
E-mail: cartoriO©azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel, VáIber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos,
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer irmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em Virtudede 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:/Icorregedoria.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 HOSPFARMA COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva,
pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/10/2019 13:31:48 (hora local) através do Sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos,
de acordo com o Art. 1º, 10º e seus 55 1ª e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo O Certiflcado
Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos. poderá ser solicitado diretamente a empresa HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica©azevedObastos.not.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: 1365987

A consutta desta Declaração estará disponível em nosso site até 07/10/2020 09:59:36 (hora local).

1Código de Autenticação Digital: 111620710190953400732-1
ªLegisIações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estaduai nº 8721/2006, Lei EstaduaI nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA EARAIBA

CARTORIO AZEVEDO BASTOS
, FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELAS DA COMARCADE JOAO PESSOA

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, oncial 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 Paraiba, em virtudede Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital1 ouna referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes“.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica 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 notorlals 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 verincada tantas
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http:l/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/10/2019 13:37:37 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos,
de acordo com o Art. 1º, mª e seus 55 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado
Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES ElRELl ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica©azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiqital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta destaDeclaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1365983

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 07/10/2020 09:59:16 (hora local).

1Código de Autenticação Digital: 111620710190953320597-1

zLegislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94. Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, LeiEstadual 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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Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Fundo de Saúde de lbiraçu

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025l2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 00205912020

% Vencedor HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ 35.997.345/0001-46
Endereço Avenida RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTOVAO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400

Contato 2733291242 hospidrogas©hotmailcom

item Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total
AGUA DESTILADA-
água destilada para injeção. solução injetável. sistema fechado e isento
de pvc. estéril e apirogênica. frasco plástico ampola com escala
graduada 10 ml. validade mínima 12 meses.

DESINFETANTE HOSPlTALAR-
desinfetante hospitalar de nível intermediário à base de peróxido de
hidrogênio acelerado, para superficies fixas nome comercial: oxivir
concentrado caracteristicas composição: peróxido de hidrogênio 4,25
per, acido fosfórico, tensoativos aniônicos, tensoativos não-aniônicos,

00004 00040358 solvente, coadjuvante, tamponante, sequestrante e água deionizada, FRAS 250,00 19,60 4.900,00
aspecto: líquido, límpido cor: incolor indices mínimos de acidez ph
(puro): 0,5 -1,1 densidade : 1,019 — 1,054 g/ml teor ativo: 4,25 - 4,50
per. referencia comercial: oxivir tb - diluído em água, prontopara uso
apresentação: frasco com borrifador, capacidade: 950 ml. registro na
anvisa e prazo de validade no mínimo 24 meses.

00001 00040347 UN 1 500,00 0,36 540,00

DESINFETANTE HOSPITALAR 1,5 ML-
desinfetante hospitalar l desinfetante hospitalarde nível intermediário
(bactericida, fungicida, virucida e tuberculicida) para superficies fixas e
artigos não críticos, formulado à base de peróxido de hidrogênio
acelerado - nome comercial: oxivir Eve 16 concentrado. limpa e
desinfeta superficies como vinil, acrílico, e outras superfícies plásticas,
aço inox, aluminio, laminados, vidros, entre outros. eficiente contra
vírus, fungos e bactérias, incluindo hepatite c, hiv type 1, candida
albicans, trlchophyton mentagrophytes,staphylococus aureos,
salmonella choleraesuis, pseudomonas aeruginosa, staphylococus
áureos mrsa, acinetobacter baumannil, klebsiela pneumoniae e
emterococus faecallls vre. sistema j—flex dosagem: limpeza diária -
1:256, limpeza pesada — 11128, limpeza e eliminação de virus — 1:64,
limpeza e desinfecção — 1:16 - diluído em água, pronto para uso
apresentação: acondicionado em frasco de plástico resistente,
capacidade: 1,5 ml. registro na anvisa e prazo de validade no minimo 12
meses.

00005 00040359 FRAS 250,00 36,00 9.000,00

MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL Cl ELASTICO.
máscara cirúrgica com elástico. descartável, tripla camada com filtro
eficiência de filtração bacteriana; pregas horizontais,atóxica, tiras

00012 00036154 super resistentes com aproximadamente de 40 cm de comprimento; CX 20,00 140,00 2.800,00
clips nasal com aproximadamente 14 cm de comprimento; descartável;
registro na anvisa e prazo de validade no minimo 12 meses. caixa
contendo 50 unidades.

PAPEL GRAU CIRURGICO.
papel grau cirúrgico — rolo 15mm x 100m —para esterilização de material
medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ,permeável
a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em papel grau
cirúrgico que não solte fibras ou felpas durante o uso gramatura 60 a

00014 00038454 Bºg/metro quadrado e porosidade controlada a outra face em filme ROLO 100,00 62:00 620090
plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropileno)
resistente ao calor em ambas as faces ate 140ºc indicadores químicos
para esterilização a vapor saturado impressos em local que não
permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a

1



Prefeitura Municipalde Ibiraçu
Fundo de Saúde de Ibiraçu

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059l2020

; Vencedor HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ 35.997.345/0001-46

Endereço Avenida RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTOVAO COLOMBO — VILA VELHA - ES - CEP: 29106400

Contato 2733291242 hospidrogas©hotmail.com

esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi
exposta ao processo apresentar laudo de barreira bacteriana (bpe)
que comprove a eficiência de filtração as bactérias da embalagem deve
estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as
empresas deverão apresentar no momento do certame laudos
referentes a nbr 14990. garantia de fabricação. prazo de validade
mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros.

PAPEL GRAU CIRURGICO 30MMX100M-
papel grau cirúrgico -— rolo 30mm x 100m —para esterilização de material
medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ,permeável
a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em papel grau
cirúrgico que não solte fibras ou felpas durante o uso gramatura mínima
60 a Bºg/metro quadrado e porosidade controlada a outra face em filme
plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropileno)
resistente ao calor em ambas as faces ate 140ºc indicadores químicos
para esterilização a vapor saturado impressos em local que não

00015 00040363 permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a ROLO 100,00 120,00 12.000,00
esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi
exposta ao processo apresentar laudo de barreira bacteriana (bpe)
que comprove a eficiência de filtração as bactérias da embalagem deve
estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as
empresas deverão apresentar no momento do certame laudos
referentes a nbr 14990. garantia de fabricação. prazo de validade
mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros.

PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M-
papel grau cirúrgico —— rolo 50mm x 100m —para esterilização de material
medico hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno ,permeável
a vapor e ar em dupla face sendo uma das faces em papel grau
cirúrgico que não solte fibras ou felpas durante o uso gramatura mínima
60 a Bºg/metro quadrado e porosidade controlada a outra face em filme
plástico laminado transparente multicamadas (poliéster e polipropileno)
resistente ao calor em ambas as faces ate 140% indicadores químicos
para esterilização a vapor saturado impressos em local que não
permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a

00016 00040364 esterilização e mudança de cor que indique que a embalagem foi ROLO 100,00 21 ,00 2_100_00
exposta ao processo apresentar laudo de barreira bacteriana (bpe)
que comprove a eficiência de filtração as bactérias da embalagem deve
estar de acordo com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas
da anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as
empresas deverão apresentar no momento do certame laudos
referentes a nbr 14990. garantia de fabricação. prazo de validade
mínima de 12 meses. rolo contendo 100 metros.

PAPEL TOALHA lNTERFOLHA
papel toalha interfolhado interfolhado com 2 ou 3 dobras na cor
branca, não reciclado composto por fibras virgens, sem fragrância,
impurezas e furos com resistência a umidade acondicionados em

00017 00039590 FARDO 15,00 9,00 135,00
2



Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Fundo de Saúde de Ibiraçu

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 00002512020 - 28/05/2020 - Processo Nº 002059l2020

% Vencedor HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ 35.997.345/0001—46

Endereço Avenida RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTOVAO COLOMBO - VILA VELHA - ES — CEP: 29106400

Contato 2733291242 hospidrogas©hotmail.com
pacotes 1000 folhas medindo 22,5cm de comprimento x 20,5cm de
largura conforme nbr. fardo com 1000 folhas.

SOLUÇAO ALCOOLICA 0,5%-
solução alcoólica a base de digluconaco de clorexidina 0,5%. uso
hospitalar. almotolia de 100 ml. embalagem deve conter dados de

00020 00040366 identificação, procedência, lote e validade, conforme rdc 184 de
22/10/2001. documentos necessários: registro no ministério da saúde
para antissépticos (rdc nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica

SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%-
solução aquosa digluconaco de clorexidina a 0,2%+ tensoativos. uso
hospitalar. almotolia de 100 ml. embalagem deve conter dados de

00021 00040367 identificação, procedência, iote e validade, conforme rdc 184 de UN
22/10/2001. documentos necessáriosz registro no ministério da saúde
para antissépticos (rdc nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica

SOLUÇÃO DESINFECTANTE 2% -
solução desinfectante e degermante a base de digluconaco de
clorexidina 2% +tensoativos para uso hospitalar, acondicionado em
frascos opacos resistentes, com tampa rosqueável. embalagem deve

00022 00040368 conter dados de identificação, procedência, lote e validade, conforme
rdc 184 de 22/10/2001. documentos necessários: registro no ministério
da saúde para antissépticos (rdc nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica.
frasco 1 litro.

UN 50,00 2,90 145,00

80,00 1,60 128,00

LT 10,00 22,00 220,00

Total do Fornecedor: 38.168,00
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

ÉZTQÉRÉÉÍQTÉÉÃÉÉ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO gâíâglãgâãmumMATRIz CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE"**Mbk DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos quimicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 — Sociedade Empresária Limitada

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

(27) 3041 -1 766

“” ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
”***

I

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRALATIVA 16/1 0/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL“***ªk'kãt “***-kh
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2020 às 07:54:14 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA “3

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

Secretaria Municipal de Saúde

Certificado de Inspeção Sanitária
Data Vaiidade:31/10/2021

Cumprindo o que dispõe a LEI MUNICIPAL 2 866/94 Lei Complementar nº 010 de 2006 e suas alterações outorgamos
o presente Certificado de inspeção Sanitária para o estabelecimento abaixo discriminado:

Com 3937 Inschunicípal 3937 Situação: Ativo

Razao Social HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ / CPF 35. 997. 345/0001 46
Inscrição Estaduai/RG 0

Endereco RUA ALCINDO GUANABARA, 417 .
Bairro CRISTOVAO COLOMBO ' ,_. Cidade VILA VELHA EstadeS,

Alvará Sanitário 90059835 I 2018 a Cep 29106-400 — Inicio das Atividades 10/08/1990
Processo; 55025 / 2018 Data de Concessão 06/11/2018

Área da unidade(mº) ;— Cad. Imobiliário ;
Responsavel técnico DÉBORA DAZZI PIOL

Atividades:
4644301 Comerclo atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645101 Comercio atacadista de instrumentos e materiai5 para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de Iaboratórioa

4645103 Comercio atacadista de produtos odontológicos "
4646001 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646002 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

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" - "
Informações complementares

ATIVIDADES AUTORIZADAS: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO (INCLUSIVE MEDICAMENTOS SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL — PORTARIA SVS/M$ Nº 344/98) .
VEÍCULOS AUTORIZADOS: HYUNDAI/HR HDB PLACA: PPU4301 E M. BENZ/ACCELO 1016 PLACA PPS7183451 ,. ."”

INSPEÇÃO SANITARIA REALIZADA PELA FISCAL MARÍLIA PEREIRA R LEITE , . "

Observações:

a O pagamento da taxa de fiscalização e' anual, conforme a Lei 3375/97 (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.
c. Requerer a renovação do Alvará em até 60 dias antes do vencimento deste.
d. A aceitação deste Alvará está condicionada 'a verificação de sua autenticidade na internet.
e ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE AFIXADO EM LOCAL DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO E VERIFICAÇÃO PELO
PÚBLICO.

Código de Autenticidade: cdedb2267 Emitido em: 13/08/2019
AIvaraLicenca brunabravin 13/08/2019 Página 1 de 1





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Alvará de Licença
VALIDADE: 27/12/2021

Cumprindo o que dispõe 0 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor Lei Complementar nº. 008 de 2007 e
suas alterações, outorgamos o presente ALVARA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO durante o corrente
exercício, do estabelecimento abaixo discriminado: , ,

Razão Social: HOSPIDROGAS commo DE moowosuosprnlmgsum
Endereço: RUA ALCINDO GUANABARA ., nº 417 «;*—Camorim comboio , _; =
CPF/CNPJ: 35.997.34510001—46 _ , _ _ , , imm: das Atividades: 10/08/1990
Cadastro Mobiliário: 3937-0 " . «cadastro Imobiliário: 230967
Número do Alvará: 5645 :'Processoz' 6543812015 , ' * Data de Concessão: 27/12/2016
Tipo de Validade: DEFINSTIVO . í ' _ =
Área da Unidade (Mí): 841,34

Atividades:

4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4644302 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário,
4645101 - Comércio atacadistade instrumentos e' materiaiã parªda/iá médiCoQÇirúrgico, hospitalar e d (...)
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos * *
4646001 - Comércio atacadista de Cosméticos e produtoé "deibperfomaria
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal , *
4649404 - Comércio atacadistadeéhóyeis e artigos de ooichoarie _ « _ _ «
4649408 - Comércio atacadistade proâutos de higiene, limpeza e comenta—ção domiciliar
4664800 — Comércio atacadista deamáquinas, aparelhos e eqwipameritos para ueoodoiito-«iédico—hospitala (...)
4684299 - Comércio atacadistadeoutros produtos químicos e petroqoíniicos não,“:espjeçifioados anterior (...)
4930202 - Transporte rodoviário de carga, ekceto produtos perigosoã e mudanças;-iotermunícipal, inte (...)

Informações Complementares;

Observações:

a. O pagamento da taxa de fiscalização de regularidade deverá ser anual, conforme prevê o artigo 303 da Lei
Complementar 008/2007 (Código Tributário Municipal), cujos vencimentos atenderão as datas previstas no calendário
fiscal vigente.

b. Este Alvará perderá sua validade nas hipóteses previstas no artigo 310 da Lei Complementar 008/ 2007.
c. O prazo para requerimento de qualquer alteração, baixa ou paralisação deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias

contados da data do evento.
d. Este documeto deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação

Municipal, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no artigo 85 da Lei Complementar 008/ 2007.
ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DEBITOS.

A aceitação deste Alvará está condicionada á verificação de sua autenticidade na internet.:**fº

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: QÉUCWÚTH" Em“??? "

Emitido em: Vila Velha, 28 de dezembro de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ['
AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL DE ITAPARICA — FONE 27 3149-72

Estado do Espirito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Nº 48598/2020

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

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

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

Bairro CRISTOVAO COLOMBO Cidade VILA VELHA Estado ES

VILA VELHA, 12 de Maio de 2020

Esta Certidão é valida até: 12/06/2020

Data Geração: 12/05/2020 Data Emissão: 12/05/2020
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 2614600
Número da Certidão: 48598/2020

Controle: 268322

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.
Certidão emitida gratuitamente pela internet em 12/05/2020
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AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL DE ITAPARICA - FONE 27 3149

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ( [ªº)
-72

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Nº 48604/2020

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

Inscrição 01 .03.112.0038.001 ldFisico 230967 Situação: Ativo
Proprietário JLP HOLDING PATRIMONIAL LTDA - CNPJ/CPF 27.970,432l0001-81

Responsável Trib JLP HOLDING PATRIMONIAL LTDA CNPJ/CPF 27.970.432/0001-81
Local do Imóvel 29106-400 - RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Bairro/Loteamento CRISTOVAO COLOMBO Quadra: 062 Lote: 013

VILA VELHA, 12 de Maio de 2020

Esta Certidão é valida até: 12/06/2020

Data Geração: 12/05/2020 Data Emissão: 12/05/2020
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 2614606
Número da Certidão: 48604/2020

Controle: 230967

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.
Certidão emitida gratuitamente pela internet em 12/05/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

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

0xm

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

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

« Código e descrição da atividade econômica principal
4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e dr

Código e descrição das atividades de licença

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

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

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

Código e descrição das atividades de serviço

Código e descrição dos CNAEs

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

ann-nunnªn 'In luan-:nãn u-ÉIIAA out-An 14 ld omn'm
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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 202000001 16090

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 35.997.345/0001-46

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

taisquer 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 06/05/2020, válida até 04/08/2020.

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

Vitória, 06/05/2020.

Autenticação eletrônica: 000B.A930.F3A0.DDA8



06/05/2020

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS [ÃOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVADA UNI O

Nome: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ: 35.997.345l0001-46

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
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 14:02:20 do dia 06/05/2020 <hora e data de Brasilia>.
valida até 02/11/2020.
Código de controle da certidão: DB9A.7682.A984.DCCB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 35.997.345/0001—46
Certidão nº: 10400016/2020
Expedição: 06/05/2020, às 15:56:12
Validade: 01/11/2020 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 35.997.345/0001-46,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642—A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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



06/05/2020
Consulta Regularidade do Empregador

CAI WA
CÁIXA EÇONÚM ECA FEDE Riª. L

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 35.997.345/0001-46
Razão Socia|:HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

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

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

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

Validade:21/O3/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032103043319551020

Informação Obtida em 06/05/2020 15:51:01

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://consuIta-crf.caixa.gov.br/consuitacrf/pages/consuitaEmpregador.jsf
1/1



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua

“Wii—Ãº ªõNTRAT'uAí—fm sºcaébàéí?

easy:oápjçásmesmo??.âàºpútbéiHbs'âirâààêãgfbg

iàã'iªfâseaiãêiãlõõ'ºieá

Pelo presente instrumento particuiar,

:OAO LUíZ Plºt, brasiieim, casado sob o regime de comunhão de bens, empresário,

domiciliado na flua Neison Sampaio, nº 113, Giºria, Vila Velha —— ES, CEP 29122—340,

natura! de Cotatína * ES, nascido em 23/03/1950, filho de Jose Hilário Pio! e Teresa

Benezoli Piel, portador da Carteira de identidade nº 162214 — SSP/ES, e CPF nº.
195.519.08?—91;

ANGELA MARiA DAZZ: PIOL, brasãieíra, casada sob o regime comunhão de bens,

empresaria, domiciíiada na Rua Neison Sampaio, nº 113, Gloria, Vila Veiha —— ES, CEP

29322—340, naturai de Linhares — ES, nascido em 28/03/1957, mha de Jose Maria
Roque Bezzi e Edith Mantovaneii Dazzi, portador da Carteira de identidade nº
331.118 » SSP/ES, & CPF nº 005.371.667—18;

GUSTAVO DAZZI MDL, brasiíeiro, casado sob o regime de comunhão de bens,
domiciliado na Rua Erotiides Pena Medina, nª 315, Apto 601, Praia da Costa, Wa

Velha —— ES, CEP 29101—375, nascido em 02/06/1978, fãího de João Luiz Pio! e Angeia

Maria Dazzâ Pici, portador da Carteira de Identidade nº 1412478 — SSP/ES, e CPF nº.0?8.311.817—17. '
Únicos sócios (ía HOSPIDROGAS COMERCEO DE PRODUTOS HOSPiTALâRES LYDA,

com sede na Rua Aicindo Guanabara, nº 417, Cristóvão Coiombo, Vila Velha —- ES,

CEP 29306—400, registrada em 24/07/1990 na Junta Comercial do Espírito Santo
sob o MRE 32200455482, inscrita no CNPJ sob o nº 35.997.345/0001—46, resolvem

de comum acordo aiterar o Contrato Social como segue:

CLÁUSULA emma-nm

O capítaã social passará de R$ 700.000,00 (setecentos mil) reais para R$
1.800.000,00 €um milhão) reais que será integralizado por meio de Lucrós
Acumulados no prazo de até 30 (trinta) dias após o deferimento deste ato.

gmzmco 011332151?) a; 24/10/2018 09:43 SOB Nº 20182286169.mmm: 861 9 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VKRIFI “ :11804485483. NIRE: 32200455482. moHOSPIDROGAS COMERCIO D P '“ JUCEES E mms HOSPITALARES LTDA
Paulo Çezar Juffo
SBÇRETARIO—GERAL

VITORIA, 24/10/2018
www. simplifica. es .gov.bx:

”
Informando seus respectivos códigos de verificaçãoautenticidade nos respectivos portais.



A validaáe deste documento, se impresso, fica su
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ZCM?! sis.'éããi.ãª'àffâf>ªifªª

O sócio jOÃO !.Uiz PIOL, cede e transfere por meio de venda, 40.000 (quarenta mil)

cotas no vaíor de R$ 40.000,00 (quarenta mi?) reais para a sócia que entra na
sociedade, neste ato, DÉBORA DAZZ! PiOL brasííeiro, solteira, domiciliada na Rua

Casteío Branco, nº 60, Bairro Praia da Costa, Vila Velha —— ES, CEP 29101—480,

nascido em 29f09/1990, fitha de João Luiz Pio! e Ãngeia Maria Dazzi Píol, portadora
da Carteira de identidade nº 3.110.419 SSP/ES, e CPF nº. 139.501.327-67.

Ambos dão plena e irrevogável quitação pelas cotas aqui transferidas.

Os sócios ANGELA MAREA DAZZ! PSOL e GUSTAVO DAZZI PIOL, já quaíificados

acima, cedem e transferem por meio de venda, 30,000 mil cotas no valor de R$

30.000,00 (trinta mit) reais para a sócia DÉBORA DAZZ! PlOL, já quaiificada acima.

Ambos dão plena e irrevogável quitação pelas cotas aqui transferidas.

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

càúãíã£A"g"'0íáíA

O capitaã social será de R$ 1.000.000,00 ("um miihão) reais, este dividido em

1.000.000 (um milhão) cotas no valor nominai de R$ 1,00 (um rea?) cada uma, com

R$ 300.000,00 (trezentos mil) reais de aumento de capita! & ser integraêizado no

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

JOAO LUIZ P&DL com 580.000 (quinhentos e oitenta mi!) cotas, totaíizando R$

580.000 (quinhentos e oitenta mil”) reais - 58%;

ANGELA MARIA DAZZ: MOL com 160.000 (cento e sessenta mi!) cºtas, totaiizando

R$ 160.000,00 (cento a sessenta mn) reais — 16%;

GUSTAVO DAZZ! PIOL com 160.000 (cento e sessenta mii) cotas, totalizando R$

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

DÉBORA DAZZ! PDOL com 100.000 (cem mil) cotas, totaiizando R$ 100.000,00 (cem

mí?) reais » 10%.

cmxnoo o mcxsm rm 24/10/2018 09:43 soa Nº 20182206169.
emocono: 182286169 na 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:11804485483. NIRE: 32200455482.

% )UCEES HOSPIDROGAS malo DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAwu Paulo Cezar Juffo
SEÇRE'ZÁRIO—GERAL

VITORIA, 24/10/2018
ww. simplifica. es .gov.bx:

Informando seus respectivos códigos de verificaçãojeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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ÍCNPi 359973457500146

A sócia DÉBORA DAZZ! HOL passa a fazer parte do quadro de sócios

adminãstradores da empresa, sendo assim a Cláusuía Oitava passa a vigorar com a
seguinte redação:

E&uãúíãõífàúà

Administração da sociedade ficara o cargo dos sócios administradores JOAO LUiZ

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

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

& iº Fica facuãtado aos sócios administradores, nomear e destituir administrador
(ES) não sócios por ato de reunião de sócios;

% 29 Compete aos administradores:

2,1 — a. pratica de quaisquer atos de administração e de gestão financeira, no
interesse sociai;

2.2 «— A representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dete,
perante repartições ou entidades de direito publico ou privado;

2.3 — assegurar o pleno funcionamento da sociedade;

2.4 «- Fazer cumprir as presentes disposições contratuais e as delãberações
emanadas das reuniões dos sócios;

? - Os sócios administradores e es administradores não sócios poderão fazer uso
da firma (ASSINAREM) separadamente.

A ViSTA BAS MODIFICAÇÓÉS ORA AJUSTADAS, cometam—55 O CONTRATO SOCIAL

QUE PASSA A VIGORAR MEDIANTE AS Sfawms causam:

CERTIFICO 0 REGIS'I'RO EM 24/10/2018 09:43 SOB Nº 20182286169.
PROTOCODQ: 182286169 DE 25/09/2018. CÉDIGO DE VERIFICAÇÃO:11804485483. NIRE: 32200455482.

» jUCEES HOSPEDROGAS CCXEEZRCIO DE PRODUTOS HOSPITMARE“ S LTDA
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CONSOUDACÃO DO CONTRATO SOCIAL

í—LÃBÉULÃFÉMEÍEÃ

A sociedade limitada gira sob a denominação social de: HOSPmROGAS CCMERCiO

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, regendo—se peio presente contrato, peia Lei

10.406 de 10 de janeiro de 2002, como—regência supletiva pela Lei nº. 6.4041'76 no
que for aplicável e demais disposições tegais pertinentes.

mpsum'smuaan
A sociedade tem sua SEDE na Rua Aicindo Guanabara, nº 417, Bairro de Cristóvão

Colombo, Município Viía Vefha —- ES, CEP 29106—400, PMAL 01 DEPÓSITO FECHADO

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

Município de Wa Velha » ES, CEP 29.107—240, CNPJ nº 35.997,34'5/0003—08 e NIRE

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

125, Bairro Divino Espírito Santo, Município de Vila Velha —- ES, CEP 29307—012,

CNPJ nº 35,997.345/0004—99 e MRE nº 32900526111 podendo abrir e encerrar

filiais em quaiquer parte do território nacionai, por deliberação dos sócios e através
de aiteraçâo contratuaí.

ELÁÚÉÚLAÍERCÉEÃ

A sociedade (Matriz) tem por objeto:

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

CNAE 4644—3/02 — Comércio Atacadista de medicamentos e Drogas de Uso
Veterinário; CNAE 4645—1/01 — Comércio Atacadista de Instrumento e Materiais

para Uso Médico Cirúrgicos, hospitaiares e de laboratórios; CNAE 4645—1/03 «

Comércêo Atacadista de Produtos odontoiógicos; CNAE 4646-01'03. » Comércio

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

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

de outros Produtos Químicos & Petroquímicos Não especificados anteriormente,

— CNAE 4649—4/04 — Comércio Atacadista de moveis e artigos de coichoaria; CNAE

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

PROTOCOLO: 182286169 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE vm11804485483. uma: 32200455482. ?:HOSPIDROGAS 'jh'cígg CCMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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domiciiiar; CNAE 4664—8/00 — Comércio Atacadista de maquinas, aparelhos e

equipamentos para uso edonto—médico-hospitaiar, parte e peças; CNAE 4930—2/02 -

Transporte radoviária de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
ãntermunicipaí, interestaduaí e ãntemacicnai.

As Filiais 01 e 02 têm por objeto:

CNAE 4644—3/(31 — Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano;

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

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

para Uso Médico Cirúrgicos, hospitaãares e de iaboratóríos; CNAE 4645—1/03 —

Comércio Atacadista de Produtos odontoiógicos; CNAE 4646—0/01 — Comércio

Atacadista de Cosméticos e produtos de Perfumaria; CNAE 4646-Oí02 — Comércio

Atacadista de Produtos de Higiene Pessoai; CNAE 4684—599 - Comércio Atacadista

de outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não especificados anteriormente,

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

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

domiciiiar; CNAE 4664—8/00 » Comércio Atacadista de maquinas, apareihos e
equipamentos para uso odontamédico—hospitaiar, parte e peças.

cãijsiííXQ "&ÃÉÉÃ

A sociedade iniciou suas atividades em 243 de Juiho de 1990 e seu prazo de duração
é indeterminado.

cmúsuúfg" Umªri

O capitaí socãai será de R$ 1.000.000,00 (um milhão) reais, este dividido em

1.600.600 (um miihão) cotas no vaior nominai de R$ 1,00 (um real) cada uma, com

R$ 300.000,60 ítrezentos mil) reais de aumento de capitai a ser integraiizado no
prazo de até 38 (trinta“; dias por meio de Lucros Acumuiados, assim subscrita:

JOAO LUiZ Plºt. com 588.000 (quinhentos e oitenta mi!) cotas, totaiizando R$
580.800 (quinhentos e oitenta mi!) reais — 58%:

ANGELA MARIA DAZZ! 9101. com “160.600 (cento e sessenta míi) cotas, totaiízando
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mi!) reais — 16%;
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GUSTAVO DAZZ! 9101. com 160.000 icento e sessenta mil) cotas, totalizando R$
160.000,60 (cento e sessenta mil) reais — 16%;

DÉBORA DAZZÍ Pici. com 100.080 (cem miª) cotas, totalizando R$ 190.008,00 (cºin
mê?) reais - 10%.

EiÃDSuVLÃãt—fkm

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao vetor de suas cotas, mas todos
respondem soiidariamente pela integralização do capita! sociaí.

çíauspiãªsêméâ

Os sócios não poáerão transferir ceder ou aiinear por quaiquer títuio sua respectiva % ,quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurado

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

quotas Que possuírem, observado o seguinte; 4— Os sócios deverão se comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da

preferência no prazo de 60 (sessenta) dias; . à» Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou

havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou aiãenadas a terceiro.

tmúàoàâóhám ,,.
Administração da sociedade ficara o cargo dos sócios administradores iOAO LUIZ

MOL, ANGELA MARIA DAZZI Plot, DÉBORA DAZZã PIOL e GUSTAVO DAZZI PSOL,

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

?; lº Fica facultado aos sócios admãnãstradofes, nomear & destituir administrador

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

& 29 Compete aos admênistradores:

2.3 — A pratica de quaisquer atos de administração e de gestão financeira, no
interesse socãaê;

2.2 —— A representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dete,
perante repartições ou entidades de direito pubííco ou privado;
2,3 - assegurar o pleno funcionamento da sociedade;
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2.4 —— Fazer cumprir as presentes disposições contratuais e as deiiberações
emanadas das reuniões dos sócios;

? — Os sócios administradores e os administradores não sócios poderão fazer uso
da firma (ASSiNAREM) separadamente.

& 19. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a eiaboração do
inventário, do baíanço patrimoniai & do baianço de resuitado econômico, cabendo

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

O exercício sociai iniciar—se—á a primeiro de janeiro de cada ano e terminará a trinta

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

demais demonstrações contábeis previstas em Lei ou neste Contrato Social. »! :,
5 19. Os lucros ou prejuízos, depois de feitas as provisões legais e tecnicamente A ?
recomendadas, terão o destino que os cotistas indicarem. Havendo distribuição sob

qualquer forma, serão na proporção de cada cotista no capitai sociai. &
& zº. Havendo antecipação de iucros e quaisquer outras retiradas semeihantes, e ao

finaí do exercício sacia! estes não se reaíizaram, os sócios, se obrigam a repor as
quantias recebidas & estes títuios, no prazo máximo de até dez dias contados do
encerramento dº exercício.

CLAUSULA DÉCiMA

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

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

emúsum sem páginas

05 sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensai a título de “pró—
iabore”, observadas as disposições reguiamentares pertinentes.
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Cmu'squéõiããÁ saum—

Faãecendo ou ãnterditado quaiquer um dos sócios, e sociedade continuará suas

atividades com os herdeiros, secessores e o incapaz. Não sendo passive! ou
inexistãndo interesse destes ou dois) sócio (s) remanescenteís), o vaíor de seus

haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da
sociedade, a data da resolução, verificada em baianço especialmente levantado.

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

sociedaae se resolva em relação a seu sócio. Ãmuseu 0535:sz TEàCàãà &
0 Administrador decíara sob as penas da Lei que, não está impedido de exercer a m :administração da sociedade, por lei especíaê, ou em virtude de condenação criminal,

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

o acesso a cargos púbiõcos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou &»
suborno, concussãc, pecuiato, ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacionaí, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de
consumo, fé púbâãca ou a propriedade.

causam oêé'ínáããúàmã
Havendo saída de quaíquer sócio pºr quaiquer outro motivo ºu causa, os haveres

do sócio que sair, serão pagos em doze parceiras mensais, iguais e sucessivas,
corrigidas peão índice aplicado às cadernetas de poupança, com base em um
baíanço patrimºnial especial levantadº na data do evento.

C&AUSÚLA oétrwxàquiàífiá

Fica eteãtc o foro de Víia Velha - ES para o exercício e o cumprimento dos direitos e
oàrígações resuitantes deste contratº.
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E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente Aiteração Contratuai
em Via Única,

Wa Velha —— ES, 20 de Setembro de 2018.. N 54"'—7 x ,:«» “Wºlney _, “ O ."M“ ª“ 06 «no as Gªiª:-_? ' VN “ W % Í»., _ GiORm
MAR,.; «. JOÃO wxz Plºt. “' ““““—— ,, ANGE m DAZZI HOL

KN às“
"'ofô/íijg & ª) ' “' &%% 4 à %% ºm 9-2

usmv DWL DÉBORA oazz: mox.
.!:

!
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REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL

EsTAoo DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS

, FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E oerros E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, iNTERDiçoEs E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

http:/lwww.azevedobastosnotbr
E-mail: cartorio©azevedobastosvnotbr

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

0 Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com
atribuição de autenticar e reconhecer 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 vigentes“.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraiba,
a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014. determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais. assim, cada
Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contem 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.br/selo-digital/

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/07/2019 15:25:01 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º,
10º e seus 55 1ª e 2º da MP 2200/2001. o o também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos.
poderá ser solicitado diretamente a empresa HOSPIDROGAS COM. PROD. HOSPITALARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e—mailautentica©azevedobastosnotbr

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site ªpelli'autdigital.azevedobastosnotbr e informe o Código de Consulta desta Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1297121

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 12/07/2020 12:37:07 (hora local).

1Código de Autenticação Digital: 27091207191236530445-1 _
zLegislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002. Medida Provisória nº 2200/2001. Lei Federal nº 13.105/2015, Let Estadual nº8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Fundo de Saúde de Ibiraçu

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025l2020 — 28/05/2020 - Processo Nº 002059I2020

Vencedor
___-._-—-—-—-

CNPJ
___...—--———-—-

Endereço___.._._--—-—-
Contato

lNNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

21 .605.893/0001-79

AVENIDA SAO LUIZ, 994 - LOT MOINHO DOS VENTOS — GOIANIA - GO - CEP:

6236374882 innovasurgical,tinanceiro©gmail.com

item Lote Código Especificação
Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00009

00010

00011

00019

oo'

00034270

00040361

00040362

00040365

00040337

LUVA CIRURGICA,
luva cirurgica de latex. tamanho 9, formato anatômico, punho ajustado,
ambidestra, espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó
bio-absorvivel. hipoalergenico. registrado na anvisa. garantia de
fabrica. prazo de validade minima de 12 meses. caixa com 100
unidades.

LUVA CIRURGICA TAM. M-
luva cirurgica de latex. tamanho m, formato anatômico, punho ajustado,
ambidestra ,espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó
bio-absorvlvel, hipoalergenico. registrado na anvisa. garantia de
fabrica. prazo de validade mínima de 12 meses. caixa com 100
unidades.

LUVA ClRURGlCA PAM. P
luva cirurgica de latex. tamanho p, formato anatômico, punho ajustado,
ambidestra ,espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó
bio-absorvivel, hipoalergenico. registrado na anvisa. garantia de
fabrica. prazo de validade mínima de 12 meses. caixa com 100
unidades.

SACO Pl REMOÇÃO—
saco para remoção (corpos/óbito) com ziper, confeccionado em
poliéster qualidade compativel com as normas abnt, cert'mcado de
garantia do fabricante. tamanho minimo 2,04 cm de comprimento e 75
cm de largura.

TOUCA DESCARTAVEL-
touca hospitalar, descartável, sanfonada, elástico de alta qualidade
soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto para o uso
prolongado, material não tecido 100% polipropileno, na cor branca,
azul e/ou verde (negociável no ato da entrega), tamanho único,
característica adicional; hipoalergénica, atóxica, inodora, unissex.
procedência a atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto, garantia de fabricante. pacote com 100 unidade cada.

CX

CX

CX

UN

PCT

5,00

10,00

5,00

100,00

15,00

39.00

39,00

39,00

16,00

15,50

195,00

390,00

195,00

1.600,00

232,50

Total do Fornecedor: 2.612,50



iNNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5ª Alteração contratual

Jucélio Leles de Assunção, brasileiro, empresário, inscrito sob

CPF/MF nrº. 360.984501—53 e CNH 02534755879 expedida em 21/09/2017

Detran/GO,, Hino de Pedro Jacinto de Assunção e Maria Leies de Assunção, nascido

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

Comunhão Parcial de Bens, residente e domiciiiado à Rua Madri 29 Qd.23 1.123 -

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

Edyaine Jacy Pyies 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 Aigo Hudson Pyies e Jonadir Fernandes Baptista Pyies,
residente e domiciliada à Rua Madri 29 Qd.23 Lt23 - Jardins Madri — Goiânia—Goiás —

CEP:?4.369—082.

Únicos sócios da empresa INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA, com sede na Avenida 0-15 nrº. 173 Loja—02 Qd.146 Lt.12 Edificio Vitória —-

Setor Sudoeste Goiânia-Go CEP: 74305-180. devidamente registrada na Junta

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

inscrita no CNPJ 21 .665.893l0001-79, resolvem de comum acordo, alterar o seu

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

enumeradas.

PRIMEiRA - Para meihor desempenho comercial da sociedade, os sócios decidiram

aiterar o endereço da sede para Avenida São Luiz nº 994, Qd.04 Lt.13 Lot Moinho

dos Ventos, Goiânia-GO CEP: 74.371—440.

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

Os abaixo assinados Jucéiio Leies de Assunção, brasileiro,
empresário, inscrito sob CPF/MF nrº. 360.984,501—53 e CNH 02534755879 expedida
em 21i09/2017 DetraniGO, fiiho de Pedro Jacinto de Assunção e Maria Leies de
Assunção, nascido em 2771211966 na cidade de Abadia dos Dourados—MG, casado
pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, residente e domiciliado à Rua Madri 29
Qd.23 [3.23 - Jardins Madri - Goiânia—Goiás - CEPz74.369—082;

Edyaine Jacy Pyies Assunção, brasiieira, casada em regime de comunhão
parciai 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 DEMOS/1970, filha de
Aigo Hudson Pyies e Jonadir Fernandes Baptista Pyies, residente e domiciiiada à
Rua Madri 29 Qd,23 Li.23 « Jardins Madri - Goiânia-Goiás - CEP174.369—082.

Únicos sócios da empresa INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, com sede na Avenida São Luiz nº 994, Qd.04 Lt.13 Lot Moinho dos Ventos,
Goiânia—GO CEP: 74.371—440.. devidamente registrada na Junta Comerciai do
Estado de Goiás (JUCEG) sob Nº 52203419815 em 23/12/2014. e inscrita no CNPJ
21685893/0001—79, resoivem de comum acordo, proceder a oonsoiidação,
mediante ciausuias e condições a seguir enumeradas.

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

HOSPITALARES LTDA com nome fantasia de “ NNOVA SURGICAL ”. (Art 997 ii).

Ciáusuia Segunda:
A sociedade tem sede à Avenida São Luiz nº 994, Qd.04 Lt.13 Lot Moinho

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

Cláusula Terceira: , . _ ' _
a) Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, Cirurgica,
hospitalar e de iaboraiórios.

b) Comércio atacadista de órtese, prótese e artigos de ortopedia.
o) Comércio varejista de artigos médicos, odontológicos, ortopédicos e
transporte“
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
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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 médico
hospitatares;
h) Representação comercial de equipamentos médico—cirúrgicos e hospitaiares.

Parágrafo Unico -— A sociedade poderá participar do capital de outras empresas
comercrais 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

(Cinquenta Mii) 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,
CC,/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, elou 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 a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente (Art. 1.056, Art. 1.057, (DC/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 a 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 socios

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

Parágrafo Único — Os sócios respondem pelo total do Capital
subscrito enquanto não totalmente integraiizado, ou seja, responde
pelo que já integralizou e pela soma (a sua paroeia e as parcelas
dos demais) a integraiizar, ressalvado seu direito de regresso contra
os demais sócios.

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

pena de exclusão extrajudicial da Sociedade.

CEÉTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 13537 SOB Nº 20190959371.
PROTOCOLO: 190959371 DE 17/09/2019. CODIGO DE VERIFICAÇAO:

u 11904345363. NIRE: 52203419815.
*?“ INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paula Nunes yobo Veloso Rossi
SECRETARIA—GERAL

GOIÃNIA, 18/09/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

, . ___,_'.—._ ”M.,—“”_w

.!“)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua aotengicidade nos respectivos portais.



Cláusula Décima:

,. _ As deliberações contrárias a dispositivos contratuais ou à legislação tomam
ilimitada a responsabilidade daqueles que expressamente às aprovaram.

Cláusula Décima Primeira:

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

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

Cláusula Décima Segunda:

No caso de exclusão de sócio, a sociedade pagará ao excluído 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, Jucelio 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 tins sociais. (Art. 997 Vl; 1.013,1.015, 1060 e 1.064,CC/2.002).

Parágrafo Único — Observado o disposto em lei e no presente
contrato, especialmente — mas não exclusivamente no item I desta
ciáusula, no uso das suas atribuições os Administradores poderá
praticar todos e quaisquer atos de representações da Sociedade,
especialmente, mas não exciusivamente os seguintes;

! - Atos que impliquem na alienação ou oneração de bens e
direitos integrantes do ativo permanente da sociedade, a ?
assinatura de contratos de empréstimos e/ou "J
financiamentos, ou ainda oferecimento de qualquer tipo de
garantia. tal como hipoteca, penhor, caução. alienação
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fiduciária, fiança ou aval, em nome da sociedade, eiou 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-labore, observando as normas estabelecidas
pela Legislação do lmposto de Renda, a 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 fmdará em 31 de dezembro de

cada ano. Ao término de cada exercício social, compete ao administrador elaborar »,»,
inventário, balanço patrimonial e o balanço de resultado, ocasião em que deverá ' *
prestar contas justiticadas de sua administração.

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 13537 SOB Nº 20190952371.
PROTOCOLO: 190959371 DE 17/09/2019. CODIGO DE VERIFICAÇAO:

? , 11904345363. NIRE: 52203419815.»O INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA—GERAL

GOIÃNIA, 18/09/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de suanautentficidade nos respectivos portais.



Parágrafo Único — Os sócios poderão proceder, ainda,
levantamento 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 social da sociedade.

Cláusula Décima Nona:
O resultado do exercicio (lucros ou perdas) será dividido ou suportado pelos

socios 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 exercicios
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-lo do
quadro social e elaborar balanço especial, a tim 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 indice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC), ou sucedâneo, calculada a partir da data do referido balanço
especial.

Cláusula Vigésima Primeira:
A hipótese de falecimento ou interdição de sócio, a 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 cújus 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 indice Nacional de
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Preços ao Consumidor (WPC), ou sucedâneo. e de juros a taxa de
12% (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 qualiticados declara que não estão
incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades
empresarias. Declaram, ainda, para todos os lins e efeitos que não estão impedidos
de exercer o cargo de administrador de qualquer sociedade, por lei especial 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,
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! paomocom: 190959371 os 17/09/2019. córneo DE vamncnçao:- 11904345363. uma 52203419815.
nmova armazem pnooo'ros HOSPITALARES LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi

L.,, ,, GOIÃNIA, 13/09/2019' J. 1,37 531333; [$ª (l'—nim www.portaldoempzeendedorgoiano.gc.gov.br
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.



Ficando eleito 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 me unica, obrigando—se fielmente por si e seus herdeiros & cumpri-lo
em todos os seus itens.

Goiânia/GO, 16 de setembro de 2019.

Mªx, *.

Edyaine Jacy» es Assunção
Gªmal dq 853955er Civil das Pessºas Naturais e
ao lnmrmçoes » "tutelas eATabaJmnçtqde Nous

daComawadapremdadeGoúnm-GO
< « .,. («am.GmW-ubo taum imunºs— ªaw Cimawvãwmclman—aMG-º ' '
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ãmmço Wnim a EBYAWE JAGYVii—Blum . mtº-LSL" DE ASWQ pulou
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fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.A validade deste documento, se impgesso,
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' mªi-ªff- :- ,“fªiª“ PREFEHUM ' ' 'H &“ DE soaram SecretarIa MunIpraI de Finança_s_
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIARIOS - 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 :21.605.893/0001-79
ENDEREÇO : AV SAO LUIZ 994
SETOR : LOT MOINHO DOS VENTOS
ATIVIDADE :COMERCIOIPRESTACIONAL

Certifica—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 5.040/1975 (CTM), atualizado.

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro
de Atividades Econômicas do Municipio de Goiânia, não abrangendo dívidas 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 (CTM), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do
Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 13 DE ABRIL DE 2020

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRONICO myoianiagªgoubr. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



06/02/2020 Certidão Internet
BRASiL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Can

' '? csrzrmao
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 UNIÃO

Nome: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 21.605.893/0001-79

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 Escal, 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 ãliais 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 14:49:38 do dia 06/02/2020 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 04/08/2020.
Código de controle da certidão: 4COA.COCC.OB4B.3F6F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

. ª???” ªªi-epa far [; ágio—sNova Consulta ser.» www—3x:

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntalnter/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

'.*:.*:.*: * *:.*:.*:.* *:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
'.*:.*:.*:* *:.*:.*:.* *:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
'.*:.*:.*:.* *:.*:.*:.*: *:.º'º:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.* >“:.ªªªzfª'f'ª:)“sz:.ª'<:.ª*ª:.*:.*:.*:.'*ª:.*:.ª'º:.ª'ª:.*:.*:.*:.ª'ª:.*

'.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:,*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

:.*:.*:.*:.*'.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.* .*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.* *:.*:.* *

FUNDAIVIENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos dO Paragrafo 2 do artigo 1, 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, aIterada pela IN nr. 828/2006—GSF, de 13 de novembro de 2006 e

constitui documento habii para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos dO inciso III

" ”o 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 ressalvado O direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na dívida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS 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



. . “D D FT Poder Judiciário da União
_ , “&! TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS_) _» . ..

”ªssumª.. ,,,, ..

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ACOES DE FALÉNCIAS E RECUPERAÇÓES 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 juizo 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, 5 20 da Resolução 121 /CNJ).
d) A certidão cível 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.tjdft.jus.br, 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
vªmpresso.

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 'I 13/04/2020 08:59:39
NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT

Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasilia - DF

Horário de Atendimento: 7h às 1 9h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.605.893/OOOl-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 a 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 a 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 FTLIAIS) CNPJ: 21.605.893/OOOl—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.

w;



13/04/2020 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA
215.17; ÉÇONÚMÍCA FEDERÁL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 21.605.893/0001-79
Razão SocialleNOVA 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/consuItacrf/pages/consu|taEmpregador.jsf
1/1



27/05/2020 www.goiania.go.gov.br/Sistemas/sccer/asp/scceroo101w0.asp

$$$?» '4 .ª. a ; PREFEITURA . . . _' , & DE Gemma. Secretarla MunIpral de Finançª
&

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS- REGULARIDADE FISCAL
NÚMERO DA CERTIDÃO: 6. 261. 985- 3

Prazo de Validade: até 25/06/2020

INSCRIÇÃO : 391.444-5

NOME : INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF/CNPJ :21.605.893/0001-79
ENDEREÇO : AV SAO LUIZ 994
SETOR : LOT MOINHO DOS VENTOS
ATIVIDADE :COMERCIO/PRESTACIONAL

Certifica- -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 5. 040/1975 (C. T. M), atualizado.

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de
Atividades Econômicas do Municipio 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 lº dO Decreto
nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 27 DE MAIO DE 2020

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMlTlDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ

SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO
ELETRONICO WWW.gQ___iania. gg. gov.__b_r. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ
ESTE DOCUMENTO

www.goiania,gogov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00101w0.asp 1/1



TJ D FT Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ACOES 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 disponiveis até 27/05/2020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

.,__,21.605.893/0001-79

OBSERVAÇõES:

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 cível 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.tjdft.jus.br, 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
Émpresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/05/2020
Selo digital de segurança:
*** VALlDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1 27/05/2020 09:39:31
NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT

Fórum de Brasilia - 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.



'“ D FT Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

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 disponiveis até 27/05/2020, NADA CONSTA contra o nome porextenso 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 possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 80, 5 20 da Resolução 121 /CNJ).
d) A certidão cível 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.tjdft.jus.br, 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'mpresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/05/2020
Selo digital de segurança:
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1 27/05/2020 09:39:31
NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
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Pelo presente instrumento particular de Contrato Social de

Sociedade Limitada e na melhor forma de direito:

Edite: Campos Soares Junior, brasileiro, veterinário, inscrito sob o CPF/MF nrº.
712.534241—87 & RG nrº. 4253542 DGPC/GO, filho de Edilez Campos Soares e Luzia Heiena
Fagundes Soares, nascido em 16/01f1981 na cidade de Femsa-GO, casado pelo regime de
Comunhão Parcial de Bens, residente e domiciliado à Av. Senador Ramos Caiado Qd.B Lt. 26 s/n
Apertº 1302 Condomínio Fenícãa — Bairro Maracanã — Anápolis—GO — CEP:75.040—320;

Hugo Leonardo Neves Cardoso, brasileiro, softeiro, empresário; inscrito sob- o
CPF/MF nrº, 012.547.056—86 e RG nrº. M610114957 SSP/MG, filho de Juracy Cardoso Batista e
Marilza Neves C. Cardoso Batista, nascido em 16/04f1979 na côdade de Montes Claros—MG,
residente e domiciliado à Q—ml Lt-DB BL—A Apertº 1301 — Taguatinga — Brasma—DF — CEP:?1.907-180; '
Assunção, nascido em 27/12/1966 na cidade de Abadia dos Dourados-MG, casado peão regime; .:de Comunhão Parcial de Bens,. residente e domiciiíado à Rua Madri 29 Qd.23 Lt.23 - Jardins ' '
Madri — Goiânia—Goiás — CEP:?4.369—082; 5":'3

Resowem em comum acordo constituir uma Sociedade Limitada,
Decreto Lei 10.406 de 10.01.2002, e demais legislações pertinentes, que se regerá pelas :L»- seguintes cláusulas e condições;

A sociedade girará sob o nome empresarial , ' . .js... ,.(.....'._ “J...,x. É
cãm nome fantasia de “ mmm". (Art 99“? n).

A sociedade tem sede à Avenida C-IS nrº.173 Loja—02 Qd. 146 Lt.12_ Edifício Vltória «— Setor
Sudoeste Goiânia—Go CEP: 74305-180. Por resoãução dos sócios, poderá abrir (mais, escritórios,
depósitos e outras dependências no estado de Goiás, obedecendo às dignos,»?ções legais vigentes.

A sociedade tem por objetivo social de: f
3) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,hospitalar e de iaboratón'os.

b) Comércio atacadista de órtese, prótese e artigos de ortopedia.
c) Comércio varejista de artigos médicos, odontológicos, ortopédicos & transporte.
6) Importação de equipamentos, instrumentos e materiais para uso médico,cirúrgico, hosPItalar e de laboratórios.

e) Importação de órteses, próteses e artigos médicos, odontºlógicos e ortopédicos.
!) Locação de equipamentos, material médico hospitalar e transporte.

Parágrafo Único -— A sociedade poderá participar do capital de ºutras
empresas comerciais ou civis, como sócia qmtista ou acionista, com utilizaçãode recursos próprios ou de incentivos fiscais. ,

!

]
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.”

O prazo de duração da sociedade é indeterminado, bando início de suas atividades em 22
de Dezembro de 2014.

. .

O capital social será de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), dividido em 50.000
(Cinquenta Mii) quotas, no valor de R$ 1,00 (um rea!) cada uma deias, integraiizadas neste ato
em moeda corrente do país, e assim distribuído entre os sócios:

12.250

12.250

' .
A responsabiiidade de cada sócio será restrita ao valor de suas cotas, mas todos

respondem solidariamente pela inmgraiização do Capital Social. (Art. 1052, CC:/2002). .*

Parágrafo único — O capital social poderá ser aumentado em dinheiro, moeda'" .
corrente e iegal do país, em bens outros que não dinheiro, elou conversão de_ '
reservas, elou quaisquer outras formas iegaimente admitidas; em qualquer caso '
mediante deliberação de sócios representantes da maioria do capital sociai. :”":. l. l' o

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, formaiizando, se realizada a
cessão delas, a alteração contratual pertinente (Art. 1.056, Art. 1.057, CC:/20002).

terceiros, no todo ou em parte, ou ceder os respectivos direitos de subscrição
deverá comunicar sua intenção aos demais quotisias, informando o nome do
adquirente ou cessionário e as condições negociadas.

Parágrafo Primeiro —— Pretendendo quaiquer quotista alienar suas quotas &I " &

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 a aquisição
do todo ou de parce, a preferência recairá sobre os demais sócios pela ordem de
número de quotas que cada um detém na sociedade.

& Parágrafo Quarta - Em não havendo—interesse dos sócios em adquirir as
quotas ofertadas, a alienação poderá ser feita a terceiros nos 60 (sessenta) dias

' É seguintes ao término do prazo dado aos demais sócios, desde que haja
; concordância do <)qu sócio.

Parágrafo Quinho - Tratando—se de aiienação ou cessão a n'tuio gratuito, 0
direito de preferência assegurado aos demais sócios será exercido pelo valerá

2
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patrimonial contábil das quotas constante do último balanço anual aprovado
pela Assembléia Geral.»

rª:

Wºu
q.,

ti&?Aªrmour-**

“ A cessão ou transferência de quotas, apenas sum'rá efeitos quanto aos sócios ou à
sociedade após a averbação de correspondente modificação do Contrato Social.

Parágrafo Único - Os sócios respondem pelo total do Capital subscrito
enquanto não totalmente integralizado, ou seja, responde pelo que já
integraiizou e pela soma (a sua parcela e as parcelas dos demais) a integralizar,
ressalvado seu direito de regresso contra os demais Sócios.

Fica ressaltado o dever de lealdade dos sócios, um para com o outro, sob pena de
exclusão exhajudicial da Sociedade.

.

As deliberações contrárias a dispositivos conceituais ou à legislação tomam ilimitada az,",
responsabilidade daqueles que expressamente às aprovaram. _. ...., . . , _:ZII:

Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas neste..
contrato, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação peia'
sociedade, responderá perante esta 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 a quota aomontante já realizado. K

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

A sociedade será administrada pelos sócios, Hugo Leonardo Neves Cardoso e Jucéiio Leies
de Assunção, que assinarão em conjunto, e a eles saberão a responsabilidade ou representação
ativa e passiva da sociedade, judicial e exhajudicialmenne, podendo praticar todos os anos
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, encetanto,
o uso da sociedade em negócios estranhos aos fins sociais. (Art. 997 VI; 1.013,1.015, 1060 e
1.064,6C/2.002).

!

Parágrafo único - Observado o diSposto em lei e no presente contrato,
especialmente — mas não exclusivamente no item I 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;

I — Abas que impliquem na alienação ou,oneração de bens e direitos
integrantes do ativo permanente da sociedade, a assinatura de
contratos de empréstimos e/ou fmanciamenhos, ou ainda oferecimento
de qualquer tipo de garantia, tal como hipoteca, penhor, caução,3

Certifico que este documento da empresa INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Niro: 52 2034 [%]-5 , foi deferido e arquivado na Junta
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alienação fiduciária, fiança 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.

. , -.. uai!. i, -. ' y.. [!“-...
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.

Responde pessoalmenre por obrigações resultantes de anos cometidos com excesso de
mandato os sócios administradores que assim procederem.

Os sócios, por deliberação da maioria, poderão fixar uma retirada mensal aos membros da;:x:
Diretoria, a título de pró—Iam, observando as normas estabelecidas pela Legislação do Imposto "º"
de Renda, a qual será levada à conta de despesas do exercício. “" .

->:
.l" o

A assembléia dos sócios deve realizar—se ao menos uma vez por ano, nos quatro mesesf.
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 datar de qualquer outro assunto constante da ordem do
dia. /

0 exercício social coincidirá com o ano civil e findará em 31 de dezembro de cada ano. Ao
término de cada exercício social, compete ao administrador elaborar inventário, balanço
patrimonial e o balanço de resultado, ocasião em que deverá prestar contas justificadas de sua
administração.

. - i
Parágrafo Único - Os sócios poderão proceder, ainda, levantamenoo de
balanço geral intermediário, por período mensal, trimestral, semestral ou a
qualquer com periodicidade, sendo apurado lucros, estes poderão ser
distribuídos aos sócios na razão da proporção de cada um no capital social da
sociedade.

O resultado do exercicio (lucros ou perdas) será dividido ou suportado pelos sócios na
proporção das respectivas quotas.

Parágrafo único — As perdas não necessitam ser suportadas pelos sócios no
Final do exercício, caso a maioria deles delibefem registrar o prejuízo para
compensados com lucros de exercícios seguintes.: ..

No caso de sócio pretender retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais sócios, por
escrito, com anbecedência de 60 (sessenta) dias. Hipótese em que os demais sócios deverão4

Certifico que este documento da empresa iNNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Niro: 52 20341981-5 , foi deferido e arquivado na Junta
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denciar a alteração contratual para retira-io do quadro social e elaborar balanço especial, a
apurar a expressão econômica da sociedade de acordo com o valor de mercado. Os seus

WP, ,,
fira

wgãveres, assim apurados, lhe serão reembolsados pela meia-dade 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 Indice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), ou sucedâneo, calcuiada a partir da data do referm balanço especial.: ' .

A hipótese de falecimento ou interdição de sócio, a sociedade não será dissolvida ou
extinta, cabendo aos sócios remanescentes detenninar o levantamento de um balanço espaial,
na data do evento, a fim de apurar a sua expressão econômim de acordo com o valor de
mercado.

Parágrafo Primeiro — Os herdeiros ou sucessores de cujas 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 (JG-:""
(seis) prestaçõa iguais, mensais e sucessivas, venoendo—se & primeira 30 ..]...
(trinta) dias após sua manifestação, acrescidas de correção monetária com" .;
base no Indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou sucedâneo, e de. '
juros a taxa de 12% (doze por cento) ao ano, ambos calculados a partir da,."data do balanço especial. ': '..l O..

ji: &» u : Lazar :=...: . . ' :
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 oonualao não exigir maioria mais elevada.

' ., :. . ,. L:. sª,-., .:.upa
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 deliberaçõec dos sócios serão tomadas pela maioria de
votos dos presentes, se a legislação pertinente ou este contrato não exigir
maioria mais elevada.

“9

. : . __:li Il ", ...:.
Os sócios e administradores devidamente qualificados, todos assinados e devidamente

qualificados declaram que não estão lncursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os
impeçam de exercer atividade:: empresarias. Declaram, ainda, para todos os fins e efeitos que
não estão impedidos de exercer o cargo de administrador de qualquer sociedade, por lei apedal
ou em virtude de condenação criminal, nos temos do artigo 1.011, parágrafo primeiro do Código
Civil (Lei nºlOAOô/OZ).

[Hx-..uê ' “ta'.." omissoes deste Instrumento e da legislação pertinente à sociedade limitada, a
Sociedade reger—«se-á pela Lei das Sociedades Anônimas.
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*É, É A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar final ou outras dependências,
diante alteração contratuai assinada por todos sócios.

E por estarem justos e contratados, 1avram, datam e assinam o presente instrumento, em
03 (u'ês) exemplares de igual teor, obrigando—se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri—lo em
todos os seus itens.

E ficando eleibo o foro de Goiânia—Go, para dirimir quaiquer dúvida sobre o presente
contrato.

fªma

Goiânia—Go, 12 de outubro de 2014.
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PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nire: 52 20341981-5 foi deferido e arquivado na Junta
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** PREFEITURA
DE Gar/tm

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 00225/2020

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do NUnicipio de Goiânia, é concedido o presente Nvará de Localização e Funcionamento ao
estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social INNOVASURGICN. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP

Nome Fantasia iNNOVA SURGICAL

(PF/CMU 21605893000179 Inscrição Municipal 3914445

adereço AVS/50 LUlZ N. 994 QD- 04 LT- 13 LOT ll/OlNHO DOS VENTOS

Atividade(s) Comercial, Prestacional,

CNAE(s) 464510100 — Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico,, « hospitalar e de laboratorios

Horario de Funcionamento Licenciado : Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00
Dias Uteis: 08:00:00 as 12:00:00

Area Total ºcupada para Atividade (em mº) 356.88

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

Area de Carga e Descarga Exigida : 0 m2

Qrantidade de vagas de estacionamento en'gida: 0 vagas

Docunentos Exigidos para Validade deste Alvará Conforme Documentos de Informação de Uso do Solo :

- Certiticado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2497126622;

- Licença Ambiental nº: 61535494:

- Protocolo Licença Ambiental nº: O:

ÉObrigatório

» - Atender às regras previstas em Leis Mmicipais oonoementes a acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113, par 5 - Lei

Complementar 014 de 29/12/1992).

— Que os documentos elencados acima estejam dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na perda de mlidade deste Alvará.

Observações

A descaracterização das informações contidas neste Alvará constadas em diligência fiscal acarretará na perda automática de sua
validade e o estabelecimento estará sujeito às penalidades previstas em Lei (Art. 112, caput, L. C. Municipal nº 14 de 29/12/1992);

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1º, da Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992).

Emissão: 22/01/2020 09:05:24 Código de Verificação: LNnOVL1B



PÉEFÉITÚM WMP—E
e” DE miami;

ALVARÁ SANITÁRIO Nº 240942

VALIDADE ATÉ : 31/12/2020

ADiretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Mmicipal de Saúde de acordo com a legislação vigente e, tendo em W'sta a regularização
funcional da empresa:

Razão Social INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP
Denominação INNOVA SURGICAL
CPFIchJ 21605893000179 Inscrição Municipal 3914445
Endereço AVSAO LUIZ N. 994 QD- 04 LT- 13 LOT IVDINHO DOS VENTOS
Atividade(s) 46451011 — DISTRIBUIR PRODUTOS PARASAÚDE,

46451012 - IMPORTAR PRODUTOS PARASAÚDE,
46451013 - TRANSPORTAR PRODUTOS PARASAÚDE,

Sob a responsabilidade técnica de:

*_EDYAINE JACY PYLES ASSUNCAO - Responsável

endo como representante legal :

JUCELIO LELES DE ASSUNCAO

Concede alvará de autorização sanitária para o exercício de 2020.

Goiânia, 14 de janeiro de 2020.

Obsemções

Este documento deverá ser fixado em local visível e público.

Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se CONSTATADAS IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO.

Código de Verificação: prvkePp

Raphael Cavalcante Calixto Dagoberto Luiz 8. Costa
Gerente - GECALS/DVISAM Diretor — DVISAM

SECRETARIAMJNICIPAL DE SAUDE
AV DO CERRADO, Nr. 999. Qd. AREA LOT PARK LOZANDES, GOIANIA— GO



DECLARAÇÃO DA INEXISTENClA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob

nº 21.605.893/0001-79, Situada Avenida São Luiz, nº994, quadra 04, lote 13, no Setor Moinho dos Ventos,

na Cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, CEP: 74371-440, DECLARA, sob as penas da lei, que em suas

instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a

realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos.

Goiânia, 28 de maio de 2020.

INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

JUCÉLIO LELES DE ASSUNÇÃO

Avenida São Luiz, n"994, Setor Moinho dos Ventos, Goiânia —— Goiás
(62) 3637—4882 (62) 99900-393?

WWW.innovasurgicalcom.br
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Sistema Integrado de
Informações sobre
Operações Interestaduais

Wªcom MercadoriasSINTEGRA! ICMS
Consulta Pública ao
Cadastro
ESTADO DE GOIÁS

Nota de esdarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :15/01/2020
— 14: 32: 42

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL CCE
21 .605.893/0001—79 106194372
NOME EMPRESARIAL:

INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA — EPP

CONTRIBUINTE?

SIM

NOME FANTASIA:

INNOVA SURGICAL

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
AVENIDA SAO LUIZ

NÚMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:994 04 13
BAIRRO:
MOINHO DOS VENTOS

MUNICIPIO: UF:GOIANIA GO
CEP:
74371440

appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/consuItar.asp



15/01/2020 Consulta Pública ao Cadastro - Estado de Goiás
INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÓMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE

INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO
MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE
LABORATORIOS

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4773300 — COMÉRCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

4669999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE

OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
PARTES E PEÇAS

CONDIÇÃO DE uso:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:
NORMAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:
ATIVO — HABILITADO

DATA DESTA
SITUAÇÃO DATA DE CADASTRAMENTO:CADASTRAL: 05/01/2015
30/01/2015

OPERACOES COM
NF—E:

HABILITADO

OBSERVAÇÓES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM
INFORMAÇOES FORNECIDAS PELO

CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A
POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* 0 CAMPO DATA DAISITUAÇÃO CADASTRAL,
REFERE-SE AO PERIODO COMPREENDIDO
ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A
PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 15/01/2020 14:32:42

appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/ConsuIta/consultar.asp 2/3
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Acessar cadastro de outro Estado - Nota
de esclarecimento ao contribuinte

appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/ConsuIta/consultar.asp 3/3
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.._ OVA
SURGlCAL

FICHA CADASTRAL

RAZÃO SOCIAL: Innova Surgical Produtos Hospitalares LTDA
FANTASIA: Innova Surgical
ENDEREÇO: Avenida São Luiz, Nº 994, Quadra 04, Lote 13
BAIRRO: Setor Moinho dos Ventos
CIDADE/UF: Goiânia/GO
CEP: 74.371-440
TELEFONE: (62) 3637-4882

CNPJ: 21.605.893/0001—79
INSC.ESTADUAL: 1G.619.437—2
INSC.MUNICIPAL: 391 .444—5
REG. ANVISA: 6X3139383MWL (8.13.055—3)

Dados Bancários:
Banco: Sicoob Banco: Bradesco
Agência: 3246 Agência: 486
Conta Corrente: 4557-8 Conta Corrente: 14.310-3

Contatos:
Deptº Financeiro: financeiro©innovasurqical.com.br Miriam Marques
Deptº Administrativo: debora©innovasurqical.com.br Débora Alves
Deptº Vendas: vendas©innovasurqical.com.br Matheus Assunção
Deptº Vendas: ivone©innovasurqicalcom.br Ivone Batista
Deptº Vendas: lucas©innovasurqical.com.br Lucas Pyles
Resp. Técnico: rt©innovasurqical.com.br Edyaine Pyles
Diretor Comercial: iucelio©innovasurqical.com.br Jucélio Assunção

Referências Comerciais:
Cebras Cent. Prod. Brasil - (62) 3945-0214
Setormed Ind. Com. Prod. Médicos - (16) 3416-5398
Microsum Sist. lnformártica - (62) 3239-8000
Volmed Brasil — (16) 3419-1794



DECLARAÇÃO DE lNEXISTENClA DE FATOS IMPEDITIVOS

INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.605.893/0001-79, sediada

à Avenida São Luiz, nº 994, quadra 04, lote 13, no Setor Moinho dos Ventos, na Cidade de Goiânia, nO

Estado de Goiás, CEP: 74371-440, por meio de seu representante legal, Jucélio Leles de Assunção,

inscrito no CPF sob O nº 360.984.501-53, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem

fatos supervenientes, para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como está ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Goiânia, 28 de maio de 2020.

INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

JUCÉLIO LELES DE ASSUNÇÃO

Avenida São Luiz, nº994, Setor Moinho dos Ventos, Goiânia — Goiás
(552) 3637—4882 (62) 999008937

www.innovasurgical.com.br



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDlTOS

CERTIDAO DE DÉBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 24610010

IDENTIFICAÇÃO:NOME: CNPJ
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 ], combinado com a alinea '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 habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

“w 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 ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na dívida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.557.535.243 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 27 MAIO DE 2020 HORA: 10: I :47:0



Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Fundo de Saúde de Ibiraçu

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000025I2020 - 28/05/2020 — Processo Nº 002059I2020

Vencedor N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ 22 .265 66310001 —70

W RUA SANTINA PRETTI, so _ MARIO GIURIZATTO - COLATINA - ES - CEP:
%— 2737225217 comprasn1farma©gmaiLcom
item Lote Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LENÇOL DESCARTAVEL—
Iençol descartável com elástico , confeccionado em material tnt, UN 2500100 1,05 2.625,0000008 00040360 atóxico, gramatura mínima de 209/m2, medindo 2,00 de comprimentos e
0,90 cm de largura. compatível as boas práticas e normas da abnt.

Total do Fornecedor: 2.625,00



ªw ,, % ESTADO DO ESPIRITO SANTO, _, . PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
' ,ª à SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

'Wªâwiªlrlbâwªgê'

Alvará de Licença para Funcionamento

Número 000251

Nome da Empresa: N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Nome Fantasia: N1 FARMA

Endereço: RUA SANTINA PRETTI, 80, GALPAO 02 TERREO, MARIO GIURIZATTO - COLATINA - ES CEP :
29706552

Inscrição Municipal: 0000044489

«TâNPJ/CPF: 22.265.663/0001-70

Atividade(s) (CNAE): 004644301 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano,

Atividades Secundarias: 003312103 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e
equipamentos de irradiação, 004511101 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 004511102
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 004511103 Comércio por atacado de automóveis,
camionetas e utilitários novos e usados, 004511104 Comércio por atacado de caminhões novos e usados, 004511105
Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados, 004511106 Comércio por atacado de ônibus e
microônibus novos e usados, 004530701 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos
automotores, 004619200 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não
especializado, 004639701 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 004642701 Comércio atacadista de
artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 004644302 Comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso veterinário, 004645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 004645102 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia,
004645103 Comércio atacadista de produtos Odontológicos, 004646001 Comércio atacadista de cosméticos e produtos
de perfumaria, 004646002 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 004649404 Comércio atacadista de
móveis e artigos de colchoaria, 004649408 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar, 004649409 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de

,....íracionamento e acondicionamento associada, 004651601 Comercio atacadista de equipamentos de informática,
04664800 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso Odonto—medico-hospitalar; partes e

peças, 004684299 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente,
004930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional, 007319002 Promoção de vendas,

Vencimento: Sábado, 14 de Maio de 2022

Observação
ALVARÁ EMITIDO NA FORMA DO ART. 3ª E SEGUINTES DO DECRETO Nº 21 .754/2018. A validade deste
documento está vinculada a conservação e manutenção das condicionantes previstas no art. 4º dO Decreto nº
21 .754/2018 a que estiver Obrigado.

Chave de Validação: 0010100000444892019

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA

LICENÇA SANITARIA
Lei Munícãpat nº 4. 151195 regulamentada pelo Buraka nº 7. 669995Wmmm; "ZW“ .. , ªw mma . , “romana;

. mama A 1810812020 / 355 me. Nº 0406/2019 [mm MnâuovmâomWWW
NªI FARMA BISTRIBUIDORA DE ”EDICAMENT03 EIREL'LI

WJICWL ' . __ am22 255 6620990146 , [ ;;
NOME! FANTASIÁ

m FARMA msrmaumom os MEBIGAMENTOS

WNICIPIG “if" ÉRDEREcomun; ;
«Imo G;UR;;;TTO

COMÉRCIO ATACADISTA DE REDIGAMENTOS E DROGAS DE USO HUNIANO . , _] 480 mªMueda : * - * '
* Sempre que houver amáçào de endereço aiou ResponsabIlidade Técnica elou Responsabikdade hªga ºrou atividade eloa
Razão Socia! será obrigatória a comunicação e apresentaçãº da documentaçãº comprobatória dos fatos;
' No caso de encerramentº das atbvidades elou Vªnda do estabelecimento deverá ser providenciada & baixa junto à Vigilância
Sanitária Municipal e requerimento de novo Al'vará Sanitário para o mesmo: *
* Esta Licença Sanitária davam estar afixada em Foca? visivel ao público;
* Este documento pocªerá ser cassado & qualquer mmanto se constatadas imutaràdades no mhaecimento;
' A presente Licença Sanitária deverá Ser renovada anuaimente «e sºu requerimento deverà ser protocoIado antes ($a data do
seu vencimento.

OBSERVAÇÃO: SERVICOS RÉALIZAOGS ND ESTABELECIMENTO:
- DEPÓSiTO PARA RECEBIMENTO ARMAZENAMENYO E DISÍRIBUIÇÁO DE PRODUTOS FARMACÉUÍÍCOS
(MEDICAMENTOS DE GQKTROLE ESPECIAL. MEDICAMENTOS DE REFERENCIA, GENERICQS SIMILARES
CORRELATOS E ALIMENTOS DE USO HUMANO)

Dec. A)??? 663 5ÍÚ5I203W
' “ II? 933 (I“ 2833512633 4

cum" mqafoevy ' Sanitária “ * 1— ' Fiscanais)R&aMàvelwmwio Processo

Colatina. ES em IQÍOEIZGIQ.

Cºordanxdorãa & tg. nc: : an
Run Cessmno Casale Nº 320; Cºmm Cºmina- ES ::CEP 29700 OW

Yamaha: (233177 mm Fax: (mundu—;
EMAIL wgmmcinsanmmâcemúnn engºmar



12/02/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO " " DATA DE ABERTURA
22.265.663I0001-70 COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO 15/04/2015MATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL

N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

TITULO Do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTEN1 FARMA DEMAIS
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
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
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domicillar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTOR SANTINA PRETTI 80 GALPA002 TERREO
** — WEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF| 29.706-552 MARIO GIURIZATTO COLATINA ES

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
FARMACEUTICO©N1FARMA.COM.BR (27) 3120—4808

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
***-kk

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADAsTRALATIVA 15/04/2015
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL"(***A—w: **Mnúi
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/02/2020 às 10:42:24 (data e hora de Brasília).
Página: 1/2

1/2



12/02/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NºMªRººª'NªºR'ºÃº COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATAºªAªªRTURA
. 65.6 [0001-7zMzAã'RIZ 63 0 CADASTRAL 15/04/2015

NOME EMPRESARIAL

N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

46.51 -6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64—8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso Odonto-medico-hospitalar; partes e
peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especmcados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e
internacional
73.19—0-02 - Promoção de vendas

cODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

230-5 - Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTOR SANTINA PRETTI 80 GALPAOOZ TERREO
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF29.706-552 MARIO GIURIZATTO COLATINA ES
ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
FARMACEUTICO©N1FARMA.COM.BR (27) 3120-4808

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
***úá'

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRALATIVA 15/04/2015
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALi***i*** ***-***Wi!
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/02/2020 às 10:42:24 (data e hora de Brasília). Página: 2/2

2/2
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Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda

Subsecretaria de Estado da Receita

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 20200000071463 Validade: 13/07/2020
01 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE CNPJ: 22.265.663/0001-70

Nome/Razão Social: N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

02 - DÉBITOS

Constam débitos fiscais lançados nos processos abaixo relacionados para os quais a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 151 e
seus incisos do Código Tributário Nacional, cobrança executiva em curso, com penhora ou com garantia efetivada.

AUTO DE INFRACAO 50409499 Exigibiiidade Suspensa TITULAR
AUTO DE INFRACAO 50409622 Exigibilidade Suspensa TITULAR

03 - DECLARAÇÃO

Conforme disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa expedida de
acordo com o artigo 205 do referido código, por constarem nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda, em nome do contribuinte, somente
débitos nas situações acima especificadas.

As informações cadastrais registradas acima correspondem aos dados no sistema de cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda. Caso haja
divergência comparecer imediatamente a Agência da Receita Estadual a que estiver circunscrito o requerente.

Data: 14 de Abril de 2020

AGÉNCIA VIRTUAL

Autenticação eletrônica: OOOB.D730.EDE().F8I7

Impresso em: 14/04/2020 às 17:38:31



28/04/2020

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS làOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVADA UNI O

Nome: N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 22.265.663/0001—70

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
não constam pendências em seu nome, relativas e 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 17:15:16 do dia 28/04/2020 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 25/10/2020.
Código de controle da certidão: 8513.3534.7563.81BE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0005731

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 22.265.663/0001-70
RUA SANTINA PRETTI, Nº 80 , MARIO GIURIZATTO — , CEP 29706-552

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários ou
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, administratods pela Secretaria Municipal
da Fazenda do Município de Colatina.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito do
Município de Colatina.

Chave de validação da certidão: 20200005731

Validade 90 dias

Emitida Quarta-Feira, 29 de Abril de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidara' este documento.

ws.colatina.es.gov.br/services/certidao_impressao.php'?tc=e&cd=ELFEEEHKKJKGGG&tpc=GE&tpccert=c 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NI FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 22.265.663/0001—70
Certidão nº: 10071423/2020
Expedição: 29/04/2020, às 09:03:31
Validade: 25/10/2020 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.265.663/0001-70, 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.



ALTERA ÃO CONTRATUAL N. 02 E CONSOLIDA ÃO CONTRATUAL .,.
N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELl '

CNPJ nº 22.265.663/0001—70 —- SEFAZ nº 082058397 - Nire nº. 32.600.095.467

Pelo presente instrumento particular de Alteração Social, () infra firmado:

FABiO MARCOLANO, brasiieiro, casado com comunhão parcial de bens.
empresário, portador da céduia de identidade nº. 1.194,820 — expedida pelo SSP—ES, CPF nº.
031.680517—30, filho de Francisco Antonio Marcolano e Maria de Lourdes Oliveira Marcolano,
nascido em 03/05/1974, natural de Vitória - ES, residente e domiciliada & Rua Teófilo Otoni, nº. 362
- Casa - Bairro Nova Carapina - Serra —— ES —— CEP nº. 29170—082.

Unico componente da sociedade empresarial individual de responsabilidade
limitada denominada “N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI", com sede a
Rua Muqui, nº. 114 —— Bairro Lace -— Colatina — ES -— CEP nº. 29703—050, inscrito no CNPJ nº.
22.265.663/0001—70 e na SEFA nº. 083098324, resolve de comum acordo alterar o Ato
constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada, arquivado na JUCEES sob o nº.
3250009546? de 19/10/2016, mediante as ciáusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -« Alteração de Endereço: A empresa passa a exercer suas atividades no
seguinte endereço: Rua Santina Pretti, nº. 80 —- Galpão 02 - Térreo —— Bairro: Mário Giurizatto —-
Colatina — ES — CEP nº. 29706—552.

CLÁUSULA SEGUNDA -— Altera o Capital: Altera o Capital Social para o valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) sendo o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a ser integralizado em
24 (vinte e quatro) meses em moeda corrente do pais.

CLAUSULA TERCEIRA — Alteração da Atividade: Altera a atividade para:
Atividade Principal: '
4644-3/01 » Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
Atividade Secundaria:
3312-1/03 —— Manutenção e reparação de aparelhos eletro médicos e eletro terapêuticos e
equipamentos de irradiação;
4511—1/01 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
451 1—1/02 —— Comercio e varejo de automóveis. camionetas e utilitários usados;
4511-1/03 « Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados;
4511—1/04 —— Comercio por atacado de caminhões novos e usados;
4511-1105 _ Comercio por atacado de reboques e semi—reboques novos e usados;
4511—1/06 ——- Comercio por atacado de ônibus e micro ônibus novos e usados;
4580—7/01 - Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4619—2/00 —— Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadoria em geral não
especificada (produtos diversos);
4639-7/01 —— Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4642—7/01 «« Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e desegurança; .
4644-3102 — Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; .
4645-1101 — Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, Cirúrgico,
hospitalares de laboratório;
4645—002 —— Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
4645-1/03 —— Comercio atacadista de produtos odontológicos;
46460/01 «« Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
4646—0/02 —- Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4649-4004 —— Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria;
4649—4108 »— Comercio atacadista de produtos de higiene, iimpeza e conservação domiciliar;
4649—4/09 — Comercio atacadista de produtos de higiene, iimpeza e conservação domiciliar, com
atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
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Ni FARMA DISTRIBUIDORA gg MEDICAMENTOS EIRELI
5;ny nº 22.265.663/0001-70 —- SEFA; nº 082.05889—7 - Nire nº. 3260009546?

4651-6/01 — Comercio atacadista de equipamentos de informatica;
4664-8/00 — Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto—
médico-hospitalar, partes e peças;
4684—2/99 — Comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados
anteriormente (cloro, cola, essências, parafina, soda);
7319—0102 —- Promoção de vendas;
4930—2/02 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional.

CLAUSULA QUARTA -— Da Consolidação: Para tanto, firma em ato contínuo, Ato de alteração e
Consolidação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
NI FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ nº 223655630001-70 -— SEFA; nº 082058897 - Nire nº. 32.600.095.467

Pelo presente FABIO MARCOLANO, brasileiro, casado com comunhão parcial de
bens, empresário, portador da cédula de identidade nº. 1.194.820 — expedida pelo SSP—ES, CPF nº.
0311680517-30, filho de Francisco Antonio Marcolano e Maria de Lourdes Oliveira Marcolano,
nascido em 03/05/1974, natural de Vitória - ES, residente e domiciliada a Rua Teófilo Otoni, nº“ 362
- Casa » Bairro Nova Carapina —- Serra » ES -— CEP nº. 29.170—082, único componente da
sociedade empresarial individual de responsabilidade limitada denominada "N1 FARMA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI”, com sede a Rua Santina Pretti, nº. 80 «— Galpão
02 » Térreo - Bairro: Mário Giurizatlo — Colatina » ES « CEP nº. 29706-552, inscrito no CNPJ nº.
22.265.663/0001-70 & na SEFA nº. 088098324 na JUCEES sob o nº. 3260009546? de
19/10/2010, nos termos ao que rege o art. 980—A e paragratos, (3/0 do art. 1.054 00/2002 da Lei
10.406/02, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO NOME COMERCIAL
A empresa girará sob o nome empresarial de “N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI".

CLÁUSULA SEGUNDA — DA SEDE
A EIRELI tem sua sede na a Rua Santina Pretti, nº. 80 — Galpão 02 — Térreo —— Bairro: Mario
Giurizatto » Colatina « ES — CEP nº. 20706—552

CLÁUSULA TERCEIRA —— DO CAPITAL
O capitai social desta ElRELl é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). sendo o valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) já integralizados e o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a
integralizar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses em moeda corrente do Pais pelo titular,
Sr. Fabio Marcolano, já qualificado acima.

CLÁUSULA QUARTA -— DO OBJETO
A EIRELI tem por objetivo:
Atividade Principal:
4644—3/01 — Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
Atividade Secundaria:
8312—1/03 -— Manutenção e reparação de aparelhos eletro médicos e eletro terapêuticos e
equipamentos de irradiação;
4511—1/01 » Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utiiitários novos;
4511—1/02 —— Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
4511-1/03 —— Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados;
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NI FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ nº 22.265.663/0001-70 » SEFAZ nº 082.058.99—7 — Nire nº. ªg.600.095.467

4511—1104 * Comercio por atacado de caminhões novos e usados;
4511-1/05 —— Comercio por atacado de reboques e semi—reboques novos e usados;
451t—1/06 —— Comercio por atacado de ônibus e micro ônibus novos e usados;
4530—7701 -— Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4619—2/00 —— Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadoria em geral não
especificada (produtos diversos);
4639-7/01 — Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral:
4642—7/01 —- Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de
segurança;
4644—3/02 — Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
4646-1/01 —— Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico,
hospitalares de laboratório;
4645-1/02 —« Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
4645—1/03 —— Comercio atacadista de produtos odontológicos;
4646—0101 —— Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
4646—0102 —— Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4649-4/04 «— Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria;
4649—4/08 -— Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649—4/09 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com
atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4651-6/01 — Comercio atacadista de equipamentos de informatica;
4664-8/00 -— Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto—
médico—hOSpitalar, partes e peças;
4684-2/99 -— Comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados
anteriormente (cloro, cola, essências, parafina, soda);
7319-0/02 — Promoção de vendas;
4930—2/02 » Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional,

CLÁUSULA QUINTA » DA DECLARAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL
O subscritor declara que o Capital encontra—se completamente integralizado em moeda corrente
nacional.

CLÁUSULA SEXTA —— DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade do titular e limitada ao capital integralizado,

CLÁUSULA SÉTIMA « DO PRAZO DE DURAÇÃO
A ElRELl inicia suas atividades e seu prazo e por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA -— DA ADMINISTRAÇÃO
A administração e o uso da denominação da ElRELl serão exercidos integralmente pelo titular o Sr.
FABIO MARCOLANO, com poderes e atribuições de nomear procurador, autorizado o uso do
nome empresarial, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

CLÁUSULA NONA —- DO DESEMPEDIMENTO
O titular declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da
EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade.
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NOME DA EMPRESA NI FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREU
PROTOCOLO 187946361 - 22/02/2018

MATRIZ

CNPJ 22,265_(.»63/0001-70
(.?ERTIFIC'O () RI,—:(,IISTRO EM 36/02/2018
SOB 'N": 21) I 87946361

“ Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 26/02/2018
— Certifico o Registro em 26/02/2018
v Arquivamento 20187946361 de 26/02/2018 Protocolo 187946361 de 22/02/2018

_ Nome da empresa N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NIRE 32600095467
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Secretaria da Mion: e Pequena Empresa Página 1/1
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo — JUCEES

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE ME

Hmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo —- JUCEES

'A Empresa N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREU,
com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 15/041201 5,
NIRE: 32600095467, CNPJ: 22.265.663!0001-70, estabelecido(a) na RUA
SANTINA PRETTI, 80 GALPAO 02 TERREO, MÁRIO GIURIZATTO, Coãatina «
ES, CEP: 29706—552, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente
instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se desenquadra da condição de
MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 1411212006.

Código do ato: 317
Descrição do Ato: DESENQUADRAMENTO DE MUCROEMPRESA

“& » ** Olatina — ES, 3110712019
- “ FABIO MARCO O

TituiaríAdministrad r

' Este documento foi gerado no ponei Súnplô'lca ES

CERTIFICO O REGISTRO EM 15108/2019 16546 SOB Nº 20192382438.
PRQTOCOLO: 192382438 DE 15/08/2019. CODIGO DE VERtFICAÇÃO:
11903756335. NIRE: 32600095467 .

jncees NI PMMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN'IOS EIRELI
Paulo Çezai Juffo(“ SEMC—GERAL

VITORIA, 15/08/2019
M. simplifica .es.gov.br

A validar-ln dante documenta. Am *Sua/avesso, fina .au—“mi to A nmnrnvanãn de mu antentinídadn nas reqmafimx mr'l'ain.
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REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMWO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçOEs ETUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

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

http:/lw w w .azevedobastos .nOt.br
E—mail: cartorio©azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. 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 Paraiba, em virtude de Lei, etc...

_ DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital1 ou
na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e norrras vigentesª.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros
do Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um Código em todos
os atos 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 N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ERELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/08/2019 16:04:35 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com O Art. 1º, 10º 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 N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ou
ao Cartório pelo endereço de e—mail autentica©azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse O site p_ttps://autdigitalazevedobastos.notbr e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1310313

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/07/2020 09:15:33 (hora local).

1Código de Autenticação Digital: 109173007190843410108—1
ªLegislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94. Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Fi'ovisória 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
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796C9d4b60b093952716e064c19c38390b845dea
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE COLATINA — ES
lº TABELIONATO DE NOTAS

Av. Getúlio Vargas, 444 « Centro — Colatina - ES — Tel.: (27) 3723-2550
Moacyr Dalla. Junior— Tabelião

Bruno Brunow Dalla Tabelião Súbstituto
Daniele Brunow Dalla Portugal — Tabeliã Substituta

ris/ro nº 9154 Folha 99,931;
VLCno V

PROCURAÇAO bastante que faz: NI FARMA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI »
ME, na forma abaixo:

SAIBAM os que este Público Instrumento de Procuração
east-ante virem que, no ano de dois mil e dezenove (2019), aos oito (08) dias do mês de fevereiro
gol), nesta Cidade de Colatina, Estado do Espirito Santo, perante mim, Tabelião, compareceu
como outorgante em Cartório: NI FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
'iíêlRELI » ME., pessoa jurídica de direito privado, empresa individual de responsabilidade Ltda,
a;:ievidaniente inscrita no CNPJ sob nº. 22.2654563/0001—70 e no NIRE 32600095467,
estabelecida na Rua Santina Pretti, 80, Galpão 02 Térreo, Bairro Mario Ginrizatto, Comum.—ES,
?;”ep: 29706—552, neste ato representada por seu sócio administrador Fabio Marcolano,
ârrrasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03508241118
Elienai/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº. 031.680517—30, filho de Francisco Antonio
nfiarcolano e Maria de Lourdes Oliveira Marcolano, nascido aos 0305.1974, residente e
aiºmíCíiiadO na Rua Teófilo Otoni, 362, Bairro Nova Carapina, Serra—ES, de passagem por esta
cidade. Reconhecida, como a própria por mim, Tabelião, do que dou fé. E, pela outorgante me
?;“in dito que, por este Público instrumento nomeava e constituía seu bastante PROCURADOR:
íthHARD DALAPIQOLA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido aos 24.02.1979, filho de
oceudeeir Daiapicola e Creuza Queiroz Dalapicola, portador da Carteira Nacional de Habilitação
nº 02436929866 Detran/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº. 081.988.797—81, residente e
domiciliado na Rua Arthur Manzini, 160, San Diego, Colatina—13833 quem confere PODERES

, para resolver todos os assuntos, bens, direitos e negócios de interesse da OUTORGANTE, bom
como poderes para participação em licitações públicas em todas as suas modalidades tais como,

' ª;“.arta Convite, Tomada de Preços, Concorrência Pública, Pregão Presencial ou eletrônico, seja
em órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como na Administração Pública direta
ou indireta, assina corno Entidades Particulares e Organizações da Sociedade Civil, podendo
para tanto representa—la no credenciamento e em todas as demais etapas dos certames, participar
de todos os atos, dar lances, assinar todas as declarações, requerimentos e demais documentos
exigidos em editais dos certames que participar, podendo representa-la para ingressar com
gaedido de informações, esclarecimentos e/ou impugnações mediante aos editais de licitação,
requerimento de demonstração de preço exequível, assinar contratos, ata de registro de preços,
termos aditivos, requerimento de reequilíbrio econômico iinancieiro do contrato, assinar
documentos relativos ao faturamento, pagamento, advindos de tbmecimentos contratados, juntar
documentos, responder cotações de preço em quaisquer que seja a hipotese, enfim praticar tese e
quaisquer atos não mencionados ou nomeados neste intrumento, podendo ainda conferir todos
esses poderes específicos, substabelecendo esta, no todo ou em parte, com ou sem reserva de
poderes. () PRESENTE INTRUMENTO É VÁLIDO EM TOD O ' TERRITÓRIO
NACIONAL E POR TEMPO INDETERMINADO.- FEITA SOB MINUTA
.ªiPRESENTADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 632, DO CÓDiGO DE NORMAS
iÍ)A EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO“ Foimve

él?
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aproventada Certidão Simplãicada expedida pela JUCEES ----- — Junta Comercial do Estado do
iiisfgiárízo Santo, datada de 25.01.2019, Código de Controle da Certidão: BE65A423044360F2.
A qualificação dos procuradores e a descrição do objeto do presente foram declarados pela
ooíorgante, a qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, bem como
ooo qualquer incorreção, isentando assim «) notário do qualquer responsabilidade civil e
criminal. Ficam cientes a(s) portªs) que cessa () mandato nas seguintes condições: a) pela
revogação ou peia renuncia; b) pela morte ou interdição do uma das partes; e) pela mudança do
amado que inabilite () mandante & conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer; d) “pelo
íázrmino do prazo ou pela conclusão do negócio, nos iconos do artigo 682 do Código Civil.
Assism o disse do que dou fé, e me pediu este instmmonto que lhe li aceita e assina. Dispensado o
comparecimento de testemunhas instrumentárias, nesta escritura, conforme artigo 626, parágrafo
úoâaço do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo. Eu
€£$; Moacyr Dalla Junior, Tabelião que a fiz digitar, conferi, subscrevo em público e rosa. Em
ãoªrí'omunho (sinal público) da verdade. (as) Dr. Moacyr Dalla Junior— Tabelião- (as) FABIO
ívig-ãRCOLANOn Eu (as) Moacyr Dalla Junior, Tabelião que a fiz digitar a presente, subscrevi e
as; no em público o raso. Em testemunho (sinal público) da verdade. Poder Judiciário do
íªlsamdo do Espirito Santo. Selo Digital de Fiscalização. 023960.IKP1901.04573.

áàlmnentos: R$ 42,99 Taxas: R$ 11,60 Total: R$ R$ 54,59. Consulte autenticidade em
Mªnzi/www.ties.;"us,br" ”. Era somente o que se continha em dito Livro e folhas já
moooionados donde bem e fielmente extrai o presente primeiro traslado. Ao original me reporto
C dou fé.—

Colatina—ES, 08 de fevereiro de 2019 , “ª .-.V. _
Moacyr Dalla J unior.- Tabelião.—

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Solo Digital de Fiscalização

023960.IKP1901.04573
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REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRlMERO REGISTRO CIVIL DE NASCIM ENTO E ÓBITOS E PRlVATlVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELAS DA COM ARCA DE
JOAO PESSOA

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

http:/lw w w .azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br

«$>/'

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

0 Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Fã'imeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

_ DECLARA para OS devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digita/1 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 0 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 N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/08/2019 16:05:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, mª e seus 55 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo O Certificado Digital
do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEICAM ENTOS EIRELl ou
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica©azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiqitaiazevedobastos.notbr e informe O Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1310314

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 30/07/2020 09:15:33 (hora local).

*Código de Autenticação Digital: 109173007190843410052-1 & 109173007190843410052-2
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.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69feõbc05b62fb937095ff5347138da07daaO10396fdfCBBae1e4fb327dd7247784fe1904d9bafa6744f936f58e710c8197
9669d4bf68665d67ddc787c7e412990f4fdfb28
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“Iª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
DÁLIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA EPP

ALINE JUNE DA FONSECA, brasileira, solteira, empresária, naturaI de BeIo Horizonte/MG,
residente na Rua Antonio Machado Loureiro —— nº 03 —— Jequitibá — Aracruz/ES - CEP: 29.193—
018, nascida aos 22.12.1983, mha de José Ambrósio da Fonseca e Débora June AImeida da
Fonseca. portadora da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 53386 — CTPS/ES e CPF
nº 103.706.637—56.

DEYSE ZANCHETTA, brasiIeire, soIIeira, empresária, natura! de AracruzlES, residente na Rua
Santa Sarmenghi Devens «— nº 25 —— Centro —-— Aracruz/ES — CEP: 29190—212, nascida aos
01.01.1988, mha de Moisés Reale Zanchetta e Maria AngeIica VaIvassori Zanchetta, portadora
da Carteira de Identidade n.º 2146951 — SSP/ES e CPF n.º 124.431.42?—79.

Únicas sócias da empresa DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA EPP. com sede na Rua
Dália « nº 40 » São Marcos « Aracruz/ES — CEP: 29.190—724, Inscrita no CNPJIMF sob o n.º
2?.364.898/0001-33. registrada na Junta ComerciaI do Estado do Espírito Santo sob o nãº
32261899651 por despachº de 22.03.2017, RESOLVEM assim pela continuidade de sociedade
em vigor, porém, aiterando o contrato social, conforme cIàusuIas e condições que se seguem:

1ª. «- O endereço da sede da sociedade fica neste ato transferido para: AVENIDA CORONEL
VENÁNCIO FLORES, 1871 A —— LOJA FUNDOS «» BAIRRO VILA NOVA «— ARACRUZIES—
CEP.: 29.194—583,

2º. O objetivo sociaI da sociedade passa a ser o seguinte:
1) 4649—4108 — COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA E

CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;
2) 4649—4199 — COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE

USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

3) 4631-1100 « COIWÉRCID ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS: /4) 4632-«OI02 — COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS;
5) 4635-4001 « COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL;
6) 46354102 « COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA. CHOPE E REFRIGERANTE:
?) 4635.4199 — COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECIFICADAS

ANTERIDRSIENTE;
8) 4645n1l01 — COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA

USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS;
9) 4646-0101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE

PERFUMARIA;
mmm-0102 » COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;
“MBM—8301 « COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE

PAPELARIA;

CERTIFICO o mmm na 10/05/2019 09:09 son Nº 20192201654.
nomeou): 192201654 DE 08/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
14902085763. NIRE: 32201899651.

)UCEÉS DALIA ARACRUZ stmmmnn um». EPP(“ Paulo Cezar Jufío
SECRETARIO*GBRAL

VITÓRIA, 10/05/2019
ww. simplifica. es .gov.br
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1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA 3.1
DÁLIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA EPP

1346934100 «- COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM
PREDOMINÃNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS:

1346795199 - CORIÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM
GERAL.

Em razão de tais modificações, consolida—se o Contrato Social da sociedade. Por
conseguinte, o contrato sacia! da sociedade passará a viger com as seguintes Cláusulas
e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA » DA DENOMINAÇÃO:
A sociedade. Empresária Limitada, gira sob o nome empresarial “DÁLIA ARACRUZ

DISTRIBUIDORA LTDA EPP", regendo—se peIO presente contrato, peIa Lei 10.406, de 10 de
Janeiro de 2002, com regência supletíva peIa Lei nº 6.404176, no que for aplicáveI e demais
disposições legais pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA seus:
A sociedade tem sua sede na AVENIDA CORONEL VENÃNCIO FLORES, 1871 A ——

LOJA FUNDOS - BAIRRO VILA NOVA — ARACRUZIES— CEP.: 20194-583, podendo abrir ou
fechar filiais, sucursais ou outras dependências em quanuet parte do Territón'o Nacional. se

assim for de sua conveniência, mediante alteração contratua! assinada por todos oslsócios. YCLÁUSULA TERCEIRA — DO CAPITAL SOCIAL:
O Capital Social da sociedade é de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), divididos em 40.000

(Quarenta mil) quotas no valor nominaI de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e
integralizadas em moeda corrente nacionaI do País; e assim distribuído entre as sócias:

sÓCIOS % QUOTAS VALOR (R$)
ALINE JUNE DA FONSECA 90 30.000 36.000,00DEYSE ZANCHETTA 10 4.000 4.000,00TOTAL 100 400.000 40.000,00

. "= _,

& CLÁUSULA QUARTA » DO OBJETO SOCIAL:
0 Objeto Sociai da empresa 0:

'I) 4649-4108 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E

USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE:
3) 4631-1100 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS;

CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;
2) 4649499 — COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE

& 4) 4832—0I02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIGOS E FÉCULAS;

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2019 09:09 sos Nº 20192201654.
pamocow: 192201654 DE: Gems/2019. CÓDIGO DE mxmcação:
11902085763. NIRE: 32201899651.

JUCÉÉS DÁLIA mcmz Drsmmoom uma app3 Paulo Cezar Juífo
SBÇRETÁRIO—G'ERAL

VITORIA, 10/05/2019
ww. simplifica. es .govar
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1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLiDAÇÃO DA EMPRESA
DÁLIA ARACRUZ DISTRlBUIDORA LTDA EPP

5) 4635-4101 - coméacro ATACADiSTA DE ÁGUA MINERAL;
8) 4635-4102 . COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, cuope E REFRIGERANTE;
nurse-4199 « COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECiFiCADAS

Aureaxomema;
&) 4545-1101 - coméncro ATACABISTA DE msmoeemos E MATERWS PARA

uso MÉDiCO, creúneico, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS;
9) 4646-ºí01 — coméacro ATACADiSTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE

PERFUMARiA:
10)4646-0/02 _ coméecro ATACADISTA DE mono-ros DE HiGIENE PESSOAL;
«Menem - coméacao ATACADISTA DE ARTIGOS DE escarromo & DE

PAPELARrA;
12)4693-1100 — coméacro ATACADiSTA DE MERCADORIAS em GERAL, sem

PREDOMINÃNCiA DE ALIMENTOS ou DE insumos AGROPECUÁRIOS:
itinere—6199 - comendo ATACADISTA DE MA'remAis DE CONSTRUÇÃO em

GERAL.

CLÁUSULA QUiNTA —- DO iNÍCiO DAS ATiVIDADES E SUA DURAÇÃO:
A sociedade iniciou suas atividades em 22 de Março de 2017 e seu prazo de duração é

indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA —- DAS QUOTAS: V
AS quotas São indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o

consentimento da outra Sócia, as quais ficam asseguradas, em igualdade de condições e preço,
o direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a
cessão delas, a alteração contratuai pertinente.

CLÁUSULA SÉTZMA —- DA RESPONSAleiDADE DOS 360808:
A Responsabilidade das Socias é limitada ao valor de suas quotas. mas ambas respondem

solidariamente pela integraiização do capitai sooiai, nos termos do Artigo 1.052 do Código Civii
Brasiieiro aprovado pela Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.

CLÁUSULA OITAVA — DA ADMMSTRAÇÃD;
A administração da sociedade caberá somente à Sócia ALINE JUNE DA FONSECA,

isoladamente, com poderes e atribuições de assegurar o pleno funcionamento da sociedade,
representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante repartições ou
entidades de direito oúbiico ou privado, praticar todos os atos negociais lícitos de gestão
administrativa ou ânanceira no interesse social, fazer cumprir as presentes disposições
contratuais e ae deiiberações emanadas da reunião dos Sócios, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse sociai, ou assumir

CERTIFICO o REGISTRO na 10/05/2019 09:09 soa Nº 20192203654.
PROBOCJOLO: 192201654 DE 08/05/2019. cônico DE venir-“maças:
13902085763. mas: 32201899651.

* ÍUCÉES DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA EPPPaulo Cezar: Juffo
SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 10/05/2019
ww. simplifica. es .gov.br
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1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLlDAÇÃO DA EMPRESA
DÁLÍA ARACRUZ DlSTRIBUlDORA LTDA EPP

obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros. bem como onerar ou alienar
bens imóveis da sociedade, sem autorização da(s) outra(s) sócia(s).

CLÁUSULA NONA —— DO EXERClClO SOClAL, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA
DiSTRlBUlÇÃO DOS LUCROS EIOU PREJUÍZOS:

O exercício social inicia-se em tº de janeiro, encerrando—se em 31 de dezembro de cada
ano.

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a sócia administradora prestará
contas justificadas da administração, quando será procedida a elaboração do inventário. do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção
de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

As sócias poderão ainda, efetuar retiradas mensais, correspondentes à distribuição dos
luoros, ainda que antecipadamente a sua realização, mediante balancetes mensais, fixados emcomum acordo entre os sócios. -
CLÁUSULA DÉClMA —- DAS DELIBERAÇÓES SOClAlS: 4

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as
contas e designarão administrador(s), setor o caso.
Parágrafo Primeiro: — As deliberações das sócias, obedecendo ao disposto no Artigo 1010 da
Lei 16.406/02, serão tomadas em REUNIÃO, com a convocação das sócias, diretamente, e por
escrito, com a ciência dos mesmos, dispensado assim, a publicação desta convocação e a
publicação e registro da respectiva Ata de Reunião.
Parágrafo Segundo: — A sociedade tica dispensada da manutenção e lavratura de livro de
Atas.
Parágrafo Terceiro: — A sociedade poderá, ainda, a unanimidade das sócias, designar
ADMlNlSTRADOR não sócio, através de alteração contratual, com mandato 'de 02 (dois) anos,
podendo ser reconduzido, também, via alteração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRlMElRA - DA RETlRADA MERSAL: V
As sócias poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore",

observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉClMA SEGUNDA —— DO FALECIMENTO E DA INTERDlÇÃO DOS SÓCIOS:
Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os

herdeiros. sucessores eíou incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos
sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e pago em no mínimo 12 (doze)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas pelo índice aplicado às cadernetas de
poupança ou menor prazo mediante acordo entre as partes; sempre com base em um balanço
patrimonial especial, levantado na data do evento.

CERTIFICO () REGISTRO na 10/05/2019 09509 soa Nº 20192201654.
, pmmm: 192201654 DE 05/05/2019. 000160 na VERIFICAÇÃO;

1902085763. NIRR: 32201899651.

)ÚCEÉS DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA asp
Paulo Çezar Juífo
SECRETARIO—CEM

VITÓRIA, 10/05/2019
ww. simplifica. es .gov.br
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iª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
DÁLIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Parágrafo primeiro —— 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resoiva em reiação a seus sócios.
Parágrafo Segundo — Á sócia que cometer falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou
ainda, incorrer em incapacidade superveniente. será excluída da sociedade, observada a forma
iegai.

CLÁUSULA DÉCSMA TERCEIRA — DA EXCLUSÃO DE SÓClOS POR JUSTA CAUSA:
Ressalvado o disposto na cláusula Décima segunda, a maioria das sócias, representativa

de mais da metade do capital social, poderá excluir da sociedade, por justa causa, sócia que
estiver pondo em risco a continuidade da Empresa, em virtude de atos de inegável gravidade.

Parágrafo único « A reunião para exclusão de sócia será especialmente convocada para esse
fim, da qual o acusado será cientificado com pelo menos dez dias de aniecedência para que
possa ter assegurado seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

CLÁUSULA DÉCHJA QUARTA —- DO IMPEDIMENTO:
A Sócia Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer

a administração da sociedade, por lei eSpecial. ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos Geia, 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 reiações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUiNTA —— DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Aracruz—ES, para o exercício de direitos e o cumprimento

das obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em

Wªl ÚNiCA.

Aracruz-ES., 23 de Abril de 2019.

(.Que-"'

ALINE JUNE DA FONSECA

DEYSE ZANCHETTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMEROD N RIçAO — —
27.354,8551530143 COMPROVANTE DE lNSCRlÇAO E DE SITUAÇAO 337335315?“MATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL

DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE***id-ii'k EPP
CÓDIGO E DESCRlÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICAPRINCIPAL

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.35-4-01 — Comércio atacadista de água mineral
46.35-4—02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46—0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos
agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
AV CORONEL VENANCIO FLORES 1871 A LOJA FUNDOS

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF29.194-583 VILA NOVA ARACRUZ ES
ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE

(27) 3256-4081

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
***k*

SITUACAO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRALATIVA 22/03/2017
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL******** ****i***
Aprovado pela instrução Normativa RFB nº 1.863. de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/05/2020 às 10:44:22 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 27.364.898/0001—33
Razão Socia|:DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Endereço: AV CORONEL VENANCIO FLORES 1871A LOJA FUNDOS / VILA NOVA /
ARACRUZ/ ES / 29194-583

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:22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032204381678959185

Informação obtida em 08/05/2020 10:27:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 27.364.898/0001-33

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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas 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 09:47:20 do dia 24/01/2020 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 22/07/2020.
Código de controle da certidão: 3D05.4OOB.C1D4.55F8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20200000115909

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 27.364.898/0001—33

Certificamos que, ate' 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

.laisquer 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 06/05/2020, válida até 04/08/2020.

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

Vitória, 06/05/2020.

Autenticação eletrônica: 0015.4430.F3A0.D1FC



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO 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 RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÉNCIA E

** Dados
CONCORDATA)

da Certidão

Razão Social: DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 27.364.898/0001-33
Data de Expedição: 08/05/2020 10:35:28 Validade: 30 DIAS
Nº da Certidão: * 2018278531 *
-- ENDEREÇO --

Município: ARACRUZ Bairro: VILA NOVA
Logradouro: AVENIDA CORONEL VENÃNCIO FLORES Número: 1871 A
Complemento: LOJA FUNDOS CEP: 29.194-583
-- 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 .

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 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 identincado;

. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução Escal
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 familia e infância e juventude são objeto de certidão específica;
'. 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0007349

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 27.364.898/0001-33
AVENIDA CORONEL VENANCIO FLORES LOJA FUNDOS; 1871 A VILA NOVA
ARACRUZ ESPIRITO SANTO CEP: 29194583

Ressalvando o direito da Secretaria Municipal de Finanças, através da Gerência de
Fiscalização de Receita e Administração Tributária, de inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a serem apurados, certificamos que, verificando os registros da
Secretaria Municipal de Finanças constatamos não existir pendências em nome do(a)
Requerente até a presente data.

Esta certidão engloba somente pendências em nome do(a) Requerente e refere-se a
débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de
obrigações tributárias acessórias.

Chave de validação da certidão: 20200007349

Validade 60 dias

Emitida Sexta-Feira, 08 de Maio de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.364.898/0001—33
Certidão nº: 10505301/2020
Expedição: 08/05/2020, às 10:27:48
Validade: 03/11/2020 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.364.898/0001—33, 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.



N
=; JUCEES

JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO ESPlRlTO SANTO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
Nome Empresarial
DÁLIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Natureza Juridica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Data de Início
Registro de Empresas - NIRE(sede) Ato Constitutivo de Atividade32201899651 27.364.898I0001-33 22l0312017 22/03/2017
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA Coronel Venâncio Flores, 1871 A, LOJA FUNDOS;, Vila Nova, ARACRUZ, ES, 29.194—583

Objeto Social
” Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos

“ le uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio atacadista de leite e laticínios; Comércio atacadista de farinhas,
amidos e féculas; Comércio atacadista de água mineral; Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; Comércio atacadista de
bebidas não especificadas anteriormente; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de
alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio atacadista de materiais de construção em geral.

Capital Social: R$40.000,00
(QUARENTA MIL REAIS)
Capital lntegralizado: R$40.000,00
(QUARENTA MIL REAIS)

Prazo
INDETERMINADO

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte
(lei complementar nº123/2006):
Empresa de pequeno porte

Último Arquivamento
Data: 10/05/19

Situação
Número: 20192201654 REGISTRO ATIVO

Ato: ALTERAÇÃO

Evento(s)i ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Status
XXXXXXXXXXXX

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ Participação no Espécie de Sócio Administrador Término docapitaI(R$) Mandato
ALINE JUNE DA FONSECA 36.000,00 SOCIO ADMINISTRADOR XXXXXXXXXX

' '——103.706.637—56

DEYSE ZANCHETTA 4.000,00 SOCIO XXXXXXXXXX
124.431.427-79

HORA DA EXPEDIÇÃO: 10:27:13 CÓDlGO DE CONTROLE: 570E7A077B1E717A

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo
de forma eletrônica podem ser verificados no endereço

v_vww,i'ticeeses_gºàr_mtcenuiaoweb

Vitória — ES, 23 de MARCO de 2020

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO—GERAL

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante EC nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.
Art 1º . Fica instituída a Infra—Estrutura de Chaves Públicas Brasileira — lCP Brasil, para garantir autenticidade,
integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Página: 001/001





MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA —- EPP.

RUA ANA SOUZA, Nº 46 _ LOJA _ CENTRO —
JACUPEMBA — ARACRUZ - ES - CEP: 29.196-384.

CNPJ: 10.460.674/0001-22

Tªta

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 03 (TRES) DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.

JOÃO VITOR CASAGRANDE MORELATO, brasileiro, solteiro, natural de João Neiva —- ES,
nascido em 10/10/1986, filho de João Carlos Lozer Moreiato e Laura Thozi Casagrande Morelato,
empresário, portador da carteira de identidade nº. 1.854.892, expedida pela SPTC/ES em
31/08/2001 e do CPF nº. 116.912.007-51, residente na Rua Cristina Lechi Favalessa, nº. 470 —-
Jacupemba —- Aracruz -— ES, CEP: 29496—028,

JOÃO CARLOS LOZER MORELATO, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens,
natural de Ibiraçu — ES, nascido em 15/04/1953, filho de Oscar Morelato e Izaura Lozer Morelato,
empresário, portador da carteira de identidade nº. 241. 713 expedita pela SPTC/ES em
27/07/1995 e do CPF nº. 343. 207 257- 00 residente na Rua Cristina Lechi Favalessa nº. 470 -
Jacupemba— Aracruz- ES, CEP: 29196-028,

Únicos componentes da sociedade empresária limitada, denominada: MAX- MEDICAL COMÉRCIO DE
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA- EPP, com sede na Rua Ana Souza, nº 46— Loja —»
Centro — Jacupemba - Aracruz — ES. CEP: 29196384 registrada na JUCEES sob 0 NIRE nº.
32201384121 em 04/11/2008 e cadastrada no CNPJ sob o nº. 10. 460. 674/0001-22. Resolvem de pleno e
comum acordo, proceder esta alteração e consolidação contratual, mediante as condições que
mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

CAPÍTULO I

DO CAPITAL SOCIAL.

Artigo 1“ - O capital social subscrito e integralizado em moeda corrente do pais, que esta fixado em R$
100.000,00 (cem mil reais), distribuído em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada uma, tica neste ato alterado para R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) distribuido em 120.000
(cento e vinte mil) quotas no valor nominal de R$1.00 (um real) cada uma, sendo o aumento de
R$20.000,00 (vinte mil reais), íntegralizados neste ato em moeda corrente do pais. Porém, após o
aumento de quotas de capital ocorrida, passa a ser distribuído entre as atuais quotistas da seguinte forma:

QUOTISTAS N.º TOTAL DE VALOR DE VALOR TOTAL
QUOTAS CADA QUOTA DAS QUOTAS

JOÃO VITOR CASAGRANDE MORELATO 118.800 R$ 1,00 R$118.800,00
JOÃO CARLOS LOZER MORELATO 1.200 R$ 1,00 R$ 1.200,00TOTAL 120.000 R$ 1.00 R$120.000,00

Parágrafo Primeiro — A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. nos termos do Artigo 1.052
do Código Civil Brasileiro aprovado pela Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002;

Página 1 de 8

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 09/10/2017
Certifico o Registro em 06/10/2017
Arquivamento de 06/10/2017 Protocolo 174928190 de 06/10/2017

Este documento pode ser verificado em http:/lregin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx
Chancela 8662733418564
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2017
por Paulo Cezar Juffo — Secretário Geral

FDVl

Nome da empresa MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP NIRE 32201384121



MAX—MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA —- EPP.

RUA ANA SOUZA, Nº 46 -— LOJA « CENTRO ——
JACUPEMBA —— ARACRUZ —- ES —- CEP: 29.196—384.

CNPJ: 10.460.674/0001—22

ªu!

Parágrafo Segundo —— Segundo remissão determinada pelo Art. 1.054 da Lei nº. 1040612002 e
Art. 997 da mesma legislação, tica expresso que todos os sócios não respondem subsidiariamente
pelas obrigações sociais;

Parágrafo Terceiro -— Os sócios quotistas terão direito de preferência para subscrever os
aumentos de Capital Social da Sociedade, na proporção das quotas que possuirem;

Parágrafo Quarto - As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o expresso consentimento dos outros quotistas. 0 quotista que desejar alienar suas
quotas, totai ou parcialmente, deverá primeiramente, oferece—ias aos outros quotistas. por oferta
de boa fé, contendo preço. termos e condições de pagamento, com antecedência minima de 60
(sessenta) dias, os quais terão todos os direitos de preferência. Decorrido o prazo, sem que o
ofenante tenha recebido resposta dos outros quotistas, ficará liberado para negocia-ias com
terceiros.

CONSOLIDAÇÃO:
A vista da Lei nº. 1040612002 consolida—se (: contrato social. com a seguinte

redação:

CAPÍTULQ !

DA DENOMiNAQÃO. SEDE E FORO.

Artigo 1“ - A sociedade empresária, sob o tipo de Sociedade Limitada. gira sob a denominação social de
“MAX—MEDICAL. COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDtCOS HOSPITALARES LTDA — EPP”, regendo-se
peio presente contrato. paia tei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, como regência supietiva. pela Lei nº.
6404176 no que for aplicável e demais disposições legais pertinentes.

Artigo 2ª —— A sociedade tem sua sede na cidade de Aracruz, Estado do Espirito Santo, na Rua Ana
Souza, nº. 46 -— Loja — Centro -— Jacupemba - Aracruz —— ES. CEP: 20196—384, tendo por fora o mesmo
município e Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo. renunciando-se a qualquer outro, por muito
especie! que seja, podendo abrir filiais e outros estabeiecimentos em quaiquer parte do Território Nacional,
ou fora dete, por ato de sua gerência, devidamente outorgado poderes pela sociedade, ou por deliberação
dos sócios, obedecendo à tegisiação do Pais.

CAPÍTULO li

nºs OBJE ! Nºª SOQIAiS & DURAÇÃO

Artigo 3“ —— Constituem objetivos sociais:
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Comércio atacadista de maquinas, aparelhos, móveis e equipamentos para uso odontomédico-
hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cinirgico, hospitalar e de iaooratorios; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comércio
atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso
humano; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de
produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança:
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio
atacadista de livros. jornais e outras publicações: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de
uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista
de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio
atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio
atacadista de máquinas. aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; Comércio
atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; Comércio atacadista de
material elétrico; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; “Comércio atacadista de
defensivos agricolas, adubos. fertilizantes e corretivos de solo: Comércio atacadista de embalagens;
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Comércio
atacadista especializado em outros produtos alimenticios não especificados anteriormente -— (produtos
lácteos, dietéticos e cestas básicas); Comercio de mercadorias em geral. com predominância de
insumos agropecuários; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico não especiiicados anteriormente »— (Artigos de ótica, desportivos. de caça, pesca, camping,
religiosos e uniformes escolares);

Artigo dº —- O prazo de duração da sociedade é por prazo indeterminado e iniciou suas atividades em
0411 132008, data do registro da Empresa na Junta Comercial do Estado do Espirito Santo.

CAPiTULO m

DO C PITAL SOCQAL.

Artigo 5º —- O capital social da empresa é de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). dividido em 120.000
(cento e vinte mil) quotas, iguais, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, totalmente já
integralizadas em moeda corrente nacional, e subscritas pelos quotistas da seguinte forma:

ouorrsrAs N.“ TOTAL os. VALOR os vaca rom
cuotas CADA QUOTA nas ouorns

JOÃO ViTOR CASAGRANDE MORELATO 118.800 R$ 1,00 Rii118.800,00
JOÃO CARLOS LOZER MGRELATO 1.200 R$ 1,00 R$ 1.200,00TOTAL 120090 R$ 1,00 R$120.000,00

Parágrafo Primeiro « A responsabilidade dos sócios e Bastaria ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital sooiat. nos temos do Artigo 1,052
de Código Civil Brasileiro aprovado pela Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002;
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Parágrafo Segundo —— Segundo remissão determinada pelo Art. 1.054 da Lei nº. 1040612002 e
Art. 997 da mesma legislação, ãca expresso que todos os sócios não respondem subsidiariamentepelas obrigações sociais; '
Parágrafo Terceiro — Os sócios quotistas terão direito de preferência para subscrever os
aumentos de Capital Social da Sociedade, na proporção das quotas que possuírem;

Parágrafo Quarto —- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o expresso consentimento dos outros quotistas. O quoiista que desejar alienar suas
quotas, total ou parcialmente. deverá primeiramente oferece—las aos outros quotistas, por oferta
de boa fé, contendo preço, termos e condições de pagamento, com antecedência minima de 60
(sessenta) dias, os quais terão todos os direitos de preferência. Decorrido o prazo sem que o
ofertante tenha recebido resposta dos outros quotistas, ficará liberado para negocia—las com
terceiros.

CAPÍTULO iv

DAS DELiBERAçÓES socws.

Artigo 6º » As deliberações sociais serão tornadas atraves de reuniões de sócios nos termos dos Artigos
1.071 a 1.080 da Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

«(
mm

n)

lll)

vn

VII)

Parágrafo Primeiro -— Para as reuniões de sócios estarão dispensadas as formalidades previstas
para assembléias. tais como: registro de Atas, Publicações especifica de Atas. Livros de Atas,
Convocações em imprensa onciai e outras exigências. conforme permite o Artigo 1.079 da Lei nº.
10.406 de 10 de janeiro de 2002.

Parágrafo Segundo —— Atem de outras matérias indicadas na Lei ou no contrato social, os sócios
devem deiiberar sobre:

Aprovar as contas dos administradores, até o ultimo dia do quarto mês. subseqiiente ao
ténuino do exercicio social;

Designar administradores em ato separado do presente contrato social;

Destituição de administradores;

Fixar a remuneração dos administradores;

Modificação do contrato social;

incorporação, fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade, ou ainda a cessação
do estado de liquidação;

Nomeação e destituição de liquidantes e o julgamento de suas cones;

Vili) Pedido de Recuperação Judicial;
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IX) Alienação de bens de vetores relevantes e iundos de comércio, francas e avais;

><) Eleição, destituição, iixaçãc de remuneração e prazo de mandato de membros do conselho
Hacer

Xl) Outros assuntos de interesse social.

Parágrafo Terceiro —— As decisões dos sócios tomadas em reuniões inseridas no parágrafo
segundo deste artigo. deverão observar o quórum seguinte:

3) Nos incisos V, VI e ix. pelos votos correspondentes a, no mínimo, três quartos do capital social;

b) Nos incisos li, lil, tv e Vili, pelos votos correspondentes a. no minimo. a mais da metade do
capital social;

c) Nos demais incisos, pela maioria dos votos dos presentes. saivo os casos previstos em lei ou
no contrato, se estes exigirem maioria mais eievada.

Parágrafo Quarto — A convocação dos sócios para reuniões será feita na imprensa, com
antecedência mínima de oito dias, a pedido dos administradores, de sócios e do conselho fiscal,
se houver:

!) A convocação pela imprensa poderá ser dispensada com presença de todos os sócios à
reunião, ou quando estes deciarem por escrito que tem conhecimento do local, data, hora e
ordem do dia;

ti) A reunião instala-se com presença, em primeira convocação, de titulares detentores de três
quartos do capital sociai e, em segunda, com qualquer número;

til) () sócio pode ser representado por outro socio, por Advogado ou representante lega! mediante
outorga de mandato com especificação dos atos autorizados;

N) A reunião será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes.

Parágrafo Quinto —— A sociedade podera, mediante deliberação social através de reunião que
represente mais de 50% (cinquenta por cento) do capita! social, determinar a exclusão de sócio
por justa causa nos termos dos Artigos 1.085 e 1.086 da Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002:

i) Entendeese por justa causa, a prática de atos lesivos a terceiros, como emissão de cheques
sem devida provisão, inadimplência pessoai, conduta inadequada no meio social e ainda, em
mora com a sociedade na integraiização de capital social, operações em desacordo com o
objeto social, ou qualquer outro pagamento decidido em reuniões;

li) Ocorrendo fato dessa natureza, será convocada reunião especifica, nos termos do parágrafo
4ª deste artigo. comunicandoee ao sócio nessa condição, concedendo—lite prazo para que
possa defender—se adequadamente até a realização da reunião;
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iii) Deliberando a reunião pela exciusão, os haveres do sócio que for excluido, serão pagos em
bens ou moeda corrente nacional, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com
atualização monetária calcuiada paio [GP—M e acrescidas de juros de 12% (doze pontos
percentuais) ao ano, vencendo—se a primeira deias. no prazo de 60 (sessenta) dias, com base
em um baianço especial levantado para este fim, na data da exclusão;

SV) Quando a exciusão ocorrer em virtude de não integralização de capital social, far—se—à a
restituição. apenas dos vetores pagos. Não havendo qualquer integralização, ao sócio
excluido não caberá qualquer direito, inclusive os relacionados ao ativo oculto (good Wil).

Mªl.-.º!
DA AoMimsrRAgÃo.

Artigo 7ª — A sociedade e administrada e representada, ativa e passivamente, judicial e extrajudicial pelo
sócio quotista. JOAO VtTOR CASAGRANDE MORELATO, já qualificado acima, por prazo indetenninado.

Parágrafo Único — Caso a sociedade tenha 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.

Artigo 8º — Compete aos administradores:

(ll
mrn

a) A prática de quaisquer atos de administração e de gestão tinanoeira. no interesse social;

0) A representação da sociedade ativa e passivamente. em juizo ou fora dele, perante repartições ou
entidades de direito púbiico ou privado;

0) Assegurar o piano funcionamento da sociedade;

0) Fazer cumprir as presentes disposições contratuais e as deliberações emanadas das reuniões dos
sócios;

e) Os administradores, obrigatoriamente. ao line! de cada exercicio social, apresentarão, o
inventário, e balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico para“ aprovação dos sócios;

i) Os administradores agirão sempre lSOLADAMENTE ou EM CONJUNTO, e terão poderes de
representação da sociedade, podendo praticar todos e quaisquer atos relativos aos negócios
sociais;

g) Pelo efetivo exercício da gestão social, os administradores poderão fazer jus a uma retirada
mansa! “pro—labore”, de vaior a ser estipulado de acordo com a reunião dos sócios quotistas.

Parágrafo Primeiro —— A sociedade, por seus administradores. podera nomear Procuradores.
especificando no instrumento de mandato os respectivos poderes e o prazo de duração, os quais
agindo dentro de seus poderes e atribuições poderão representar a sociedade;
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Parágrafo Segundo » A nomeação de Procuradores e os atos que envolvam aquisições e
alienações de bens imóveis e a constituição de garantias e ônus reais, dependerão sempre de
prévia resolução de todos os sócios quotistas;

Parágrafo Terceiro - Fica vedado aos sócios o uso da sociedade em negócios estranhos aos
objetivos sociais. tais como: avais, endossos de qualquer espécie. vales e outros documentos
geradores de obrigações futuras, não podendo assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
quotistas e ou terceiros, sem a autorização dos outros sócios, respondendo para com os outros
sócios e a sociedade pelo excesso de mandato que praticar com violação da Lei e do presente
instrumento

CAPÍTULO Vi

DO CONSELHO FISCAL.

Artigo 9º »- A sociedade poderá instituir Conselho Fiscal a qualquer tempo, composto de três membros
efetivos e suplentes, sócios ou não, vedada a participação de administradores. eleitos e destituídos pela
reunião de sócios,

CAPÍTULO vn

oo sxencicro socrAL.

Artigo 19“ —— O exercicio social iniciar-se—á a primeiro de janeiro de cada ano e terminará a trinta e um de
dezembro de cada ano, quando será precedida a elaboração do inventário, do balanço patrimonial, do
balanço de resultado econômico e demais demonstrações contábeis previstas na Lei ou neste contrato
social que, serão apreciadas na reunião de sócios, conforme no Art. 8º, Letra “e” deste instrumento.

Parágrafo Primeiro —— Os lucros e/ou prejuizos verificados. apos, feitas as provisões legais e
tecnicamente recomendadas, terão o destino que os quotãstas indicarem. A critério dos sócios e no
atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser
destinados a formação de reservas de lucros, no critério estabelecido pela Lei nª. 6,4041765. ou.
então. permanecer em lucros acumulados para futura destinação;

Parágrafo Segundo « Havendo distribuição sob qualquer forma, serão, na proporção de cada
quotista no capital social;

Parágrafo 'l'erceire — Havendo antecipação de lucros e quaisquer outras retiradas semelhantes, e
no tinal do exercicio social estes não se realizaram, os sócios, se obrigam a repor as quantias

recebidas a estes títulos, no prazo máximo de até dez dias contados do encanamento do 6%—
exercício, W

AS DlS sr as GERAIS.

Página 7 de 8

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 09/10/2017
Certifico o Registro em 06/10/2017
Arquivamento de 06/10/2017 Protocolo 174928190 de 06/10/2017
Nome da empresa MAX—MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP NIRE 32201384121
Este documento pode ser verificado em http:/lregin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx

ES Chancela 8662733418564
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2017
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral



MAX—MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA - EPP.

RUA ANA SOUZA, Nº 46 —— LOJA —- CENTRO -—
JACUPEMBA —— ARACRUZ —— ES —— CEP: 29.196-384.

CNPJ: 10.460.674/0001—22

Artigo 11º — No caso de morte, incapacidade, insoivêncía. falência ou retirada de qualquer quotísta, o
valor de suas quotas deverà ser liquidado, com base em balanço especial, de acordo oem situação de
mercado da sociedade. através de avaliação a ser realizada por Peritos escolhidos pela sociedade, a ser
levantado em até 30 (trinta) dias da data do evento. O crédito eventuai será pago aos herdeiros ou ao
sócio retírante, em 12 (doze) parcetas mensais, iguais e sucessivas, com atualização monetária, calculada
pete tGP—M e acrescidas de juros de 12% (doze pontos percentuais) ao ano, Vencendo—se a primeira
delas. no prazo de 60 (sessenta) dias da data do balanço;

Parágrafo Primeiro —— Caso os herdeiros manifestem o desejo de permanecer na sociedade,
serão assegurados aos herdeiros do falecido, todos os direitos e deveres ora estabelecidos,
devendo, entretanto, escolherem entre si, um herdeiro que os representem junto à sociedade;

Parágrafo Segundo —— A sociedade poderá efetuar o pagamento dos haveres do quotista faiecido,
incapacitado, insolvente, falido ou sócio retirante, parcialmente em bens, desde que tais bens
saiam aceitos peios mesmos, e desde que não excedam em valores a 50% (cinquenta por cento)
dos citados haveres. caso isso ocorra, o restante será pago na forma do caput deste artigo.

Artigo 12º -— O administrador declara, sob as penas da Lei. de que não está impedido de exercer a
administração da sociedade. por lei especial, ou em virtude de condenação criminai, ou por se encontrar
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos, por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno. ooncussâo, peculato. contra a economia popuiar. contra o
sistema iinanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
a fé publica ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Artigo 13º ... As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão
supridas ou resolvidas com base na Lei nº, 10.406 de 10 de janeiro de 2002, em vigor desde 11 de janeiro
de 2003 —- Código Cível, e supietivamente, a Lei que rege as sociedades por Ações.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam—se
a cumprir o presente contrato, assinando—o em 01 (um) exemplar, encaminhado para arquivamento e
registro na JUNTA COMERClAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Aracruz -— ES; 26 de setembro de 2017.R%WMÃ
Jo 0 mon CASAGRANDE montar./rªro
CPF: 116.912.007—51

C— L. M
JOÃO CARLOS LOZER MORELATO
CPF: 3432072530!)
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Certifico o Registro em 06/10/2017
Arquivamento de 06/10/2017 Protocolo 174928190 de 06/10/2017
Nome da empresa MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP NIRE 32201384121
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2017
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 10.460.674/0001-22

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
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 09:46:36 do dia 19/03/2020 <hora e data de Brasilia>.
Va'lida até 15/09/2020.
Código de controle da certidão: ABA9.08A6.E4AA.98C9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



15/05/2020 nfe.pm a.es.gov.br:8081/serviceslcertidao_impressao.php?tc= e&cd=GGFEEElLKEKIEF&tpc=GE&tpccert=c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0007691

CERTIFICO: Para os devidos fins que: ,
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 10.460.674/0001-22
RUA ANA SOUSA CENTRO - LOJA 46 JACUPEMBA ARACRUZ ESPIRITO SANTO CEP:
29196384

Ressalvando o direito da Secretaria Municipal de Finanças, através da Gerência de
Fiscalização de Receita e Administração Tributária, de inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a serem apurados, certificamos que, verificando os registros da
Secretaria Municipal de Finanças constatamos não existir pendências em nome do(a)
Requerente até a presente data.

Esta certidão engloba somente pendências em nome do(a) Requerente e refere—se a
débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de
obrigações tributárias acessórias.

Chave de validação da certidão: 20200007691

Validade 60 dias

Emitida Sexta-Feira, 15 de Maio de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://nfe.pma.es.gov.br18081/services/certidao_impressao.php?tc= e&cd=GGFEEEILKEKIEF&tpc=GE&tpccert=c 1/1



CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAX—MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.460.674/0001—22

Certidão nº: 1292606/2020
Expedição: 14/01/2020, às 21:45:22
Validade: 11/07/2020 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESL T D A
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

10.460.674/0001—22, 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 20200000098214

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 10.460,674/0001—22

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

luaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

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

Certidão emitida em 28/04/2020, válida até 27/07/2020.

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, 28/04/2020.

Autenticação eletrônica: 001D.7E30.EEC1.128C



07/04/2020 Consulta Regularidade do Empregador

cm “”A
CAIXA ECONÓM—ÉCA FEDER-AL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 10.460.674/0001-22
Razão SocialMAx MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA ME

Endereço: RUA ANA SOUZA 46 / JACUPEMBA/ ARACRUZ / Es / 29196-384

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:15/03/2020 a 12/07/2020

Certificação Número: 2020031503144304445668

Informação obtida em 07/04/2020 17:31:56

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

https://consu|ta-crf.caixa.gov.br/consuitacrf/pages/consultaEmpregadorjsf



29/05/2020 Emissão de Certidão Negativa

PODER JUDICIÁRIO ,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÃNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO (

ONC RDATA
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL FALÉNCIA EC 9 )rw Dados da Certidão

Razão Social: MAX—MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ: 10.460.674/0001-22

,. Data de Expedição: 29/05/2020 12:45:15 Validade: 30 DIAS
Nº da Certidão: * 2018313108 *
—- ENDEREÇO -—

Município: ARACRUZ Bairro: JACUPEMBA
Logradouro: RUA ANA SOUZA Número: 46
Complemento: LOJA CEP: 29.196-384
-- 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

. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;

interessado e/ou destinatário;

certidão;

www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;

estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juizo de Vitória;

Patrimonial (observado o item e);

especiais criminais;

h. As matérias atinentes as varas de familia e infância e juventude são objeto de certidão especíâca;

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

a

b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo

c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art.
352 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova

d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo -

e. Em relação as comarcas da entrância especiai (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal

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

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

i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual ( E—Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda Instância) contém o

httpszllsistem as.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOIM PRESSAO.cfm?CFID=7578053&CFTOKEN=29403417 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 062/2020

Processo Nº' 2059/2020 de 27/05/2020.
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 HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

0 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida Conde D'Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu — ES, inscrito no CNPJ sob o nº
27.165.208/0001—17, neste ato representado pelo Prefeito 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 HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 35.997.345/0001-46,
com sede na Rua Alcindo Guanabara, nº 417, Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES - CEP
29.106-400, representada neste ato pela Sra. ANGELA MARIA DAZZI PIOL, brasileira,
casada, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 005.371.667—18, RG nº 331.118
SSP/ES, doravante denominada CONTRATADA, com fundamentação legal no Artigo 24,
inciso IV, da Lei 8.666/1993 e alterações e Artigo 4 da Lei 13.979/2020, que se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente é a Contratacão EMERGENCIAL de empresa para aquisicão de
material médico hosgitalar, 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 2059/2020 de 27/05/2020, obedecendo rigorosamente às
instruções e anexos.

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo (É:? 1
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.gov.br
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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 Descriçªº ' ,_. &
Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS

Dotação 110001.1030100252.076 Mªnºtfªnçªº dº Prºntº Atend'mªntºMun|c1pal

Elemento de 3390300000 Material de Consumo
Despesa

Fºnte de 1213000000 Recursos do sus
Recurso

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PAGAMENTO

3.1 — O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento dos produtos descritos na
Cláusula Primeira 0 valor de R$ 35.233,00 (trinta e cinco mil e duzentos e trinta e
três reais). O pagamento será de acordo com as entregas efetuadas, devendo a
Contratada emitir as respectivas faturas (Notas Fiscais) que, devidamente comprovadas
e atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto deste Contrato, deverão ser pagas em até 30
(trinta) dias após a sua emissão.

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

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) Hscal 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 necessarias 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 Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espirito Santo º/ê'f) 3
CEP 29670—000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.gov.br ”"'”.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

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 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.

só?-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

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

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo ”é?“ 6i ...... /"
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12.2 - Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total do contrato.

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

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

b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente
aos itens constante da ordem de Fornecimento, na 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
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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, 01 de junho de 2020.

EDUARDO MAROÍÉÉEANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

& .
ROSICLEA P 1 SARI OLIVEIRA

FUNDO MUNIC PAL DE SAUDE
CO TRATANTE, %

HOSPIDROGAS COMER O DE PRODU HOSPIT LARES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2- _____________
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ANEXO - CONTRATO Nº 000062l2020 - SEQUÉNCIA Nº000000811

Origem lDispensa Nº 000025/2020 Processo 002059/2020
Contrato 'Centrato Nº ooooszlzozo
Empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ CNPJ: 35.997.345/0001-46

Endereço
Avenida RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTOVAO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400

Secretaria 00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local 00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item Lote Especificação Marca UN Quant Unitário Valor Total

001 001

AGUA DESTILADA-

água destilada para injeção. solução injetável. sistema
fechado e isento de pvc. estéril e aplrogênica. frasco UN 150000 03600 540,00
plástico ampola com escala graduada 10 ml. validade mínima
12 meses.

002 004

DESINFETANTE HOSPITALAR-
desinfetante hospitalar de nivel intermediário à base de
peróxido de hidrogênio acelerado, para superficies fixas
nome comercial: oxivir concentrado caracteristicas
composição: peróxido de hidrogênio 4,25 per, acido
fosfórico, tensoativos aniônicos, tensoativos não—aniônicos,
solvente, coadjuvante, tamponante, sequestrante e água FRAS 250,00 19,6000 4.900,00
deionizada. aspecto: liquido, límpido cor: incolor Indices
mlnimos de acidez ph (puro): 0.5 — 1,1 densidade : 1,019 —
1,054 g/ml teor ativo: 4,25 - 4,50 per. referencia comercial:
oxivir tb - diluldo em água, pronto para uso apresentação:
frasco com borrifador, capacidade: 950 ml. registro na
anvisa e prazo de validade no minimo 24 meses.

003 005

DESINFETANTE HOSPITALAR 1,5 ML-
desinfetante hospitalar | desinfetante hospitalar de nivel
intermediário (bactericida, fungicida, virucida e tuberculicida)

para superfícies fixas e artigos não criticos, formulado à
base de peróxido de hidrogênio acelerado - nome comercial:
oxivir five 16 concentrado, limpa e desinfeta superficies
como vinil, acrilico, e outras superficies plásticas, aço inox,
aluminio, laminados, vidros, entre outros. eficiente contra
virus, fungos e bactérias, incluindo hepatite c, hiv type 1,
candida albicans, trichophyton

mentagrophytes,staphylococus aureos, salmonella
choleraesuls, pseudomonas aeruginosa, staphylococus
áureos mrsa, acinetobacter baumannil, klebsiela pneumoniae
e emterococus faecaliis vre. sistema j-flex dosagem:
limpeza diária — 1:256, limpeza pesada — 11128, limpeza e
eliminação de virus — 1:64, limpeza e desinfecção — 1:16 -
diluído em água, pronto para uso apresentação:
acondicionado em frasco de plástico resistente, capacidade:
1,5 ml. registro na anvisa e prazo de validade no minimo 12
meses.

FRAS 250,00 36,0000 9.000,00

004 014

PAPEL GRAU CIRURGICO.

papel grau cirúrgico — rolo 15mm x 100m —para
esterilização de material medico hospitalar em autoclave a
vapor ou oxido de etileno ,permeável a vapor e ar em dupla
face sendo uma das faces em papel grau cirúrgico que não
solte fibras ou felpas durante o uso gramatura 60 a
Bºg/metro quadrado e porosidade controlada a outra face
em filme plástico laminado transparente multicamadas
(poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas as
faces ate 140ºc indicadores quimicos para esterilização a
vapor saturado impressos em local que não permita a
migração de tinta para o interior do envelope durante a

ROLO 100,00 62,0000 6.200,00
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esterilização e mudança de cor que indique que a
embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de
barreira bacteriana (bpe) que comprove a enciência de
filtração as bactérias da embalagem deve estar de acordo
com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas da
anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as
empresas deverão apresentar no momento do certame
laudos referentes a nbr 14990. garantia de fabricação.
prazo de validade minima de 12 meses. rolo contendo 100
metros.

005 015

PAPEL GRAU CIRURGICO 30MMX100M-

papel grau cirúrgico -— rolo 30mm x 100m —para
esterilização de material medico hospitalar em autoclave a
vapor ou oxido de etileno ,permeável a vapor e ar em dupla
face sendo uma das faces em papel grau clrúrgico que não
solte fibras ou felpas durante o uso gramatura mlnima 60 a
809/metro quadrado e porosidade controlada a outra face
em filme plástico laminado transparente multicamadas
(poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas as
faces ate 140ºc indicadores químicos para esterilização a
vapor saturado impressos em local que não permita a
migração de tinta para o interior do envelope durante a
esterilização e mudança de cor que indique que a
embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de
barreira bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de
filtração as bactérias da embalagem deve estar de acordo
com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas da
anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as
empresas deverão apresentar no momento do certame
laudos referentes a nbr 14990. garantia de fabricação.
prazo de validade mínima de 12 meses. rolo contendo 100
metros.

ROLO 100.00 120,0000 12.000,00

006 016

PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M—

papel grau cirúrgico —- rolo 50mm x 100m —para
esterilização de material medico hospitalar em autoclave a
vapor ou oxido de etileno ,permeável a vapor e ar em dupla
face sendo uma das faces em papel grau cirúrgico que não
solte fibras ou felpas durante o uso gramatura mlnima 60 a
809/metro quadrado e porosidade controlada a outra face
em filme plástico laminado transparente multicamadas
(poliéster e polipropileno) resistente ao calor em ambas as
faces ate 140%. indicadores químicos para esterilização a
vapor saturado impressos em local que não permita a
migração de tinta para o interior do envelope durante a
esterilização e mudança de cor que indique que a
embalagem foi exposta ao processo apresentar laudo de
barreira bacteriana (bpe) que comprove a eficiência de
filtração as bactérias da embalagem deve estar de acordo
com todas as partes da norma brasileira (nbr) normas da
anvisa e devidamente registrada no ministrado da saúde as
empresas deverão apresentar no momento do certame
laudos referentes a nbr 14990. garantia de fabricação.
prazo de validade mínima de 12 meses. rolo contendo 100
metros.

ROLO 100,00 21,0000 2.100.00

007 020

SOLUÇAO ALCOOLICA 0,5%-
solução alcoólica a base de digluconaco de clorexidina
0,5%. uso hospitalar. almotolia de 100 ml. embalagem deve
conter dados de identificação, procedência, lote e validade,
conforme rdc 184 de 22/10/2001. documentos necessários:
registro no ministério da saúde para antissépticos (rdc nº.
199, 26/10/06) e ficha técnica

UN 50,00 29000 145,00

008 021

SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%-
solução aquosa digluconaco de clorexidina a 0.2%+
tensoativos. uso hospitalar. almotolia de 100 ml. embalagem
deve conter dados de identificação, procedência. lote e
validade, conforme rdc 184 de 22/10/2001. documentos

UN 80,00 1.6000 128,00
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necessários: registro no ministério da saúde para
antisséptlcos (rdc nº. 199. 26/10/06) e ficha técnica

009 022

SOLUÇÃO DESINFECTANTE 2% -
solução desinfectante e degermante a base de digluconaco
de clorexidina 2% +tensoativos para uso hospitalar,
acondicionado em frascos opacos resistentes. com tampa
rosqueável. embalagem deve conter dados de identificação.
procedência, lote e validade. conforme rdc 184 de
22/10/2001. documentos necessários: registro no ministério
da saúde para antlssépticos (rdc nº. 199. 26/10/06) e ficha
técnica. frasco 1 litro.

LT 10,00 220000 220.00

.IECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 35.233,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 35.233,00

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA: 35.233,00

'N
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CONTRATO EMERGENCIAL Nº 063/2020

Processo Nº' 2059/2020 de 27/05/2020.
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 DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA
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 DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.364.898/0001—33, com sede na
Rua Dália, 40, São Marcos, Aracruz - ES CEP 29.190-724, representada neste ato pela
Sra. ALINE JUNE DA FONSECA, inscrito no CPF sob nº 103.706.637-56, 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, 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 2059/2020 de 27/05/2020, obedecendo rigorosamente às
instruções e anexos. cp

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 1
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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 Mªnºtençªº dº Prºntº Atend'mentºMunncnpal

Elementº de 3390300000 Material de Consumo
Despesa

Fonte de 1213000000 Recursos do SUS
Recurso

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR E PAGAMENTO

3.1 - O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento dos produtos descritos na
Cláusula Primeira 0 valor de R$ 5.938,50 (cinco mil e novecentos e trinta e Oito
reais e cinquenta 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.

3.3 — Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões
Negativas de Débito de INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias

Avenida Conde D'ºEu, 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 incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros,
licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para a prestação dos
respectivos serviços e fornecimento dos materiais.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIÇõES DE ENTREGA DOS PRODUTOS

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

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

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

4.2.3. Os produtos serão recebidos da seguinte forma;

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

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 Dº'Eu, 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.

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.

à?
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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 &?
Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 5
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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;

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. Aiocar 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 D'ªEu, 486, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo 6
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12.2 - Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total do contrato.

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

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 5

Avenida Conde D'ºEu, 486, Centro, Ibiraçu — Espírito 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, 01 de junho de 2020.

EDUARDO MARÉZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

ROSICLEA PELÉSSARI OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATANTE

“ '- MID—ª
' IA A C 2 DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- _______________

2- __________________

Avenida Conde D“Eu, 486, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo 8
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO — CONTRATO Nº 000063I2020 - SEQUÉNCIA Nº000000812

f,;
8“-

Origem Dispensa Nº 00002512020
Processo 00205912020

Contrato Contrato Nº 000063/2020

Empresa
DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA EPP

CNPJ CNPJ: 27.364.898/0001-33

Endereço RUA DALIA, 40 - SAO MARCOS - ARACRUZ - ES - CEP: 29190724

Secretaría
00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local
00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item Lote Especificação
Marca UN Quant Unitário Valor Total

001 002

ALCOOL 70º.

álcool etllico 70% gel antisséptico frasco/bolsa 800 ml rem
álcool etílico hidratado 70%, gel, antisséptico, incolor,
bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml, frasco ou
bolsa plástica, tipo refil, com 800 ml. álcool etllico hidratado,
agente espessante, umectante e emoliente, glicerinado,
antirressecamento de mãos, sem deixar resíduos, de fácil
espalhabilidade, sem enxague. sem fragrância, sem corante,
hipoalergênico, ph entre 6,5 e 7,5, rem tipo bag-inbox, com
800 ml, bactericida, densidade aproximadamente de 0.90
g/ml, viscosidade 8.000 a 10.000 cps medida a temperatura
de 20 a 25 graus celsius. utilização antissepsia de mãos.
apresentar laudo de atividade antimicrobiana: a) bactericida
contra staphylococus aureus, pseudomonas sp.
mycobacterium tuberculosis: b) virucida contra: vírus
lipofllicos ou envelopados e vírus não envelopa dos
(rotavírus) e fungicida. os relis deverão vir em embalagens
individuais, lacradas, com bico dosador, contendo número do
lote e datas de fabricação e expiração. os dispensadores
deverão ser providos através de comodato, estando a
empresa ganhadora obrigada a providenciar a instalação,
manutenção e substituição dos mesmos, sempre que
necessário. é obrigatória a apresentação da fiqu, da ficha
técnica do produto e do respectivo registro no ministério da
saúde.

UN 200,00 20,0000 4.000,00

002 006

DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA

— dispenser para papel toalha intertolhas em plastico abs,
pp e/ou similar de alta resistência. acompanhado de chave
que permite a abertura somente do mesmo, parafusos e
buchas para instalação. sistema de abertura tipo báscula ou
similar, suporta papel de 2 e 3 dobras. cor branco e/ou gelo.
registro no inmetro, garantia de fabricação mínima de 6
meses.

UN 25,00 31,0000 ' 775,00

003 017

PAPEL TOALHA INTERFOLHA

papel toalha interfolhado interfolhado com 2 ou 3 dobras na
cor branca, não reciclado composto por fibras virgens, sem
fragrância, impurezas e furos com resistência a umidade
acondicionados em pacotes 1000 folhas medindo 22,5cm de
comprimento x 20,5cm de largura conforme nbr. fardo com
1000 folhas.

FARD 1 5100 8,9000 133,50

004 018

SABONETEIRA

refil de sabão líquido para uso dispenser saboneteira
contendo no mínimo 800 ml de sabonete com formula
cuidadosamente balanceada, destinada a limpeza suave das
mãos e rosto. proporciona maciez e suavidade. esse
produto não agride a pele e possui ph neutro. propriedades
físicas qulmicas: ph 100% : 5,5 - 6,0 aparência e odor:
liquido perolado e perfumado. densidade: 1,005 - 1 .008 g/cm
viscosidade: 1,000 — 1,5000 cps (viscosimetro fungilab visco
basic spindle 3/20 rpm). temperatura 205 a 255. solubilidade

UN 100,00 8,5000 850,00
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na água: 100% pronto para usar. sem diluir. fragrância:
neutra, erva doce e/ou similar em suavidade. registro na
anvisa e prazo de validade minimo de 12 meses.
TOUCA DESCARTAVEL-

touca hospitalar, descartável, sanfonada, elástico de alta
qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e
conforto para o uso prolongado, material não tecido 100%
polipropileno, na cor branca, azul e/ou verde (negociável no

005 023 ato da entrega), tamanho único, característica adicional; PCT 15'00 12'0000 180'00
hipoalergênica, aióxica, inodora, unissex. procedência a
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto, garantia de fabricante. pacote com 100 unidade
cada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 5.938,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 5.938,50

DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA EPP: 5.938,50
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CONTRATO EMERGENCIAL Nº 064/2020

,.», Processo Nº' 2059/2020 de 27/05/2020.
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 MAX MEDICAL COMERCIO DE
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 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 MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
nº 10.460.674/0001—22, com sede na Rua Ana Souza, nº 46, Centro, Jacupemba -
Aracruz/ES — CEP: 29.196-384, representada neste ato pelo Sr. JOÃO VITOR
CASAGRANDE MORELATO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº
116.912.007—51, 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 hospitalª, para atender a demanda do Município durante o período de
pandemia do COVID—19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS, conforme

Avenida Conde UTIL—186, Centro. Ibiraçu - Espírito Santo é? |
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processo protocolado sob n.º 2059/2020 de 27/05/2020, obedecendo rigorosamente as
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:

,Nºlmer'clªturªº . Código Descrição ,,
Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS

'C N P '( At d'm nt
Dotação 110001.1030100252.076 Mª"? .enºªº dº rºn º e“ ' e ºMumcnpal

Elemento de 3390300000 Material de Consumo
Despesa

Fºnte de 1213000000 Recursos do sus
Recurso

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR E PAGAMENTO

3.1 — O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento dos produtos descritos na
Cláusula Primeira 0 valor de R$ 32.570,00 (trinta e dois mil e quinhentos e setenta
reais). O pagamento será de acordo com as entregas efetuadas, devendo a Contratada
emitir as respectivas faturas (Notas Fiscais) que, devidamente comprovadas e atestadas
pelo Órgão Gestor do Objeto deste Contrato, deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias
após a sua emissão.

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo 67 2
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3.3 - Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões
Negativas de Débito de INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias
autenticadas em cartório), que deverão ser anexadas à(s) 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 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,

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 conolções 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'IIEU. 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 4
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8.3 — O prazo para assinatura do contrato é de 03 (três) dias, contados a partir da data
da convocação para esse fim.

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1 — A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao
Contratante e/ou a terceiros, decorrentes da execução do fornecimento parcial ou total,
isentando-o de todas as reclamações que surjam subseqúentemente, sejam elas
resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida
no fornecimento dos respectivos produtos.

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

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

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

9.5. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Contratante, atendendo
prontamente a todas as reclamações;
9.6. Custear o frete relativo à devolução dos produtos defeituosos dentro do prazo de

garantia;

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

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

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

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

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

Avenida Conde D'ºEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo © 5
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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 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 D'ºEu, 486, Centro. Ibiraçu — Espírito Santo & 6
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12.2 — Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total do contrato.

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

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 suspensao 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 stposxções 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 25
Avenida Conde D'ªEu. 486, Centro. Ibiraçu — Espirito Sumo 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, 01 de junho de 2020.

EDUARDO &: ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

ROSICLEA FÉARI OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

7 CONTRATANTE,

MAX MED _ L COMERCIO DE PROD 05 ME ICOS HOSPITALARES LTDA EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- ____________________

2- _____________________

Avenida Conde D'ªEu. 486, Centro. Ibiraçu - Espírito Sumo 8
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO - CONTRATO Nº 000064/2020 - SEQUENCIA Nº000000813

Origem Dispensa Nº 000025I2020 Processo 002059/2020

Contrato Contrato Nº 000064I2020

Empresa MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA EPP

CNPJ CNPJ: 10.460,674/0001-22

Endereço
RUA ANA SOUZA, 46 - JACUPEMBA - ARACRUZ - ES - CEP: 29196384

Secretaria 00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local 00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item Lote Especificação Marca UN Quant Unitário Valor Total

001 003

AVENTAL DESCARTAVEL-

avental descartável para procedimentos hospitalares. não
estéril, hidrofóbico, com mangas longas e elástico no punho,
tamanho único, confeccionado em tecido 100% polipropileno
ou material similar de qualidade igual ou superior, atóxico, a
impermeável a liquidos, decote traseiro com viés no
acabamento um par de tiras para amarrar na cintura e outro
para amarrar no pescoço, gramatura mínima 40 gramas/m2,
acabamento no mínimo em costura overlok elou no viés.

acondicionado em embalagem individual, contendo dados de
identificação do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade, número de registro na anvisa. procedência a
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto. cor branca , verde e/ou azul.

UN 3000.00 10,0000 30.000,00

002 012

MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO.

máscara cirúrgica com elástico. descartável, tripla camada
com filtro eficiência de filtração bacteriana; pregas
horizontaisatóxica, tiras super resistentes com
aproximadamente de 40 cm de comprimento; clips nasal com
aproximadamente 14 em de comprimento; descartável;
registro na anvisa e prazo de validade no mínimo 12 meses.
caixa contendo 50 unidades.

CX 20,00 1285000 2.570,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 32.570,00

SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE: 32.570,00

MAX MEDICAL COM PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP: 32.570,00
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CONTRATO EMERGENCIAL Nº 065/2020

Processo Nº' 2059/2020 de 27/05/2020.
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 HOSPFARMA COMERCIO DE
PRODUTOS 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 HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.504.150/0001—
66, com sede na Rua Mauá, nº 26, Santo Antonio de Jesus, Aimorés — MG CEP 25.200—
000, representada neste ato pelo Sr. CLEIDIANO NUNES DE MARTINS, brasileiro,
inscrito no CPF/MF sob o nº 052.112.597—93, doravante denominada CONTRATADA,
com fundamentação legal no Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e alterações e
Artigo 4 da Lei 13.979/2020, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 — O objeto do presente é a Contratacão EMERGENCIAL de empresa para aquisicão de
material médico hospitalar, 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 2059/2020 de 27/05/2020, obedecendo rigorosamente às
instruções e anexos. &

Avenida Conde DªªEu, 486, Centro, lbiraçu — Espírito Santo ]
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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 Mªnºtençªº dº Prºntº Atend'mentº

MuniCIpaI

Elemento de 3390300000 Material de Consumo
Despesa

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$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta 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
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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 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
conseqtiente 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'ºEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espirito 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.

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 Dª'Eu, 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 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.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE ªfã»
Avenida Conde DºªEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espirito Santo 5
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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;

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:

CCZ?
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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 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

Avenida Conde D"Eu, 486, Centro. Ibiraçu - Espírito 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, 01 de junho de 2020.

EDUARDO MAÉÉYZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

/
HOSPFARMIA CODIIÉ' &'Uzí P DUTOS HOSPITALARES EIRELIKm./' /'

CONTRATADA

TESTEM UNHAS:

1 -

2-

Avenida Conde D“Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espirito Santo 8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO — CONTRATO Nº 00006512020 - SEQUÉNCIA Nº000000814

Origem Dispensa Nº 000025/2020 Processo 002059/2020
Contrato Contrato Nº 000065/2020

Empresa HOSPFARMA COM. DE PRODUTOS. HOSPITALARES EIRELI

CNPJ CNPJ: 31.504.150/0001-66

Endereço RUA MAUA, 26 - SANTO ANTONIO DE JESUS - AIMORES - ES - CEP: 25200000

Secretaria 00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local 00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item Lote Especificação - Marca UN Quant Unitário & Valor Total
MASCARA DE PROTEÇAO N95.

máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação
proteção contra bacilos e/ou vírus, constituído por fibras
sintéticas dispostas em no mínimo 4 camadas com formados
em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para Hxação

001 013 na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e UN 300,00 75000 2.250,00encíência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3
micrometros. . com certincado de aprovação como pff/2 e/ou
n95 e registro do ms e anvisa. descartável, atóxica e
hipoalergênica. embalada individualmente. prazo de validade
mínima de 12 meses. garantia de fabrica.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2,250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.250,00

HOSPFARMA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI: 2.250,00

& &
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PREFEBTURA MUNSCIPAL DE IBIRAÇU

Processo Nº' 2059/2020 de 27/05/2020.
Dispensadº De Licitaçãº, cºnfºrme Artigº 24, incisº I.', da Le
alterações e Artigo 4 da Lei 13.979/2020.

!» mmm “& |.; ID tº hl (D

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 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 Rurai, 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 —
Ibira'u/ES nese ato reªresentado eia Senhora Secretaria Municipal de Saude“: ! P P
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 ASSUNCAO,
brasiiciro, 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 & Contr .
material médico hospitalar, para atender a demanda do Município durante o período de ;
pandemia do COVID—19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS, conforma“; .

processo protocolado sob n=º 2059/2020 de 27/05/2070, obedecendo rigorosamente às ]—instruções e anexos. cê?
Avenida Conde D"Eu. 486, Centro. Ibiraçu - Espírito Santo 1
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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:

ªº?

Nomenclatura Código Descrição
Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Dotação 110001.1030100252.076 Mªnºtençãº dº Prºntº Atendimentº

MunicipalElemento de .3390300000 Material de ConsumoDespesa

Fºnte dª 1213000000 Recursos do susRecurso

CLÁUSULÃ TERCEIRA — DO VALOR E PÃGAMENTÚ

3.1 — O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento dos produtos descritos na
Cláusula Primeira 0 valor de R$ 2.389,99 (dºis mil e trezentos e site:: e 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
Orgão 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' deve—ráemitir Notariscal em" nome do Fundo
Municipal de Saúde (CNPJ nº- 14.63'5;944/0001—40).

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

3.3 - Para &' tivação 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 aoSetor de Contabilidade.

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

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

3.6 — Estão incluidos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros,. . , . ..
licenças, despesas de rete e todas as dema:s despesas necessarias para & prestaçao 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 ceiebrada 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.

4.2.2“ — 0 Material deverá ser entregue na Unidade de Pronto Atendimento Municip-al,
situada no endereço: Rua Martins Pescador, nº" 26, ,Ericina, Ibiraçu — ES,,nos dias úteis
no horário de 08h às 11h e de,113h 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.. ., “onsequente aceitaçao.(')

4.2.4 — A Ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade requisitante,

indicação eXpressa dos números do contrato,. do Pregão Presencial, do process/g,. . &“

Avenida Conde Dº'Eu. 486. Centro. Ibiraçu - Espírito Santo 3 ! xtzCEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.gov.br
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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 comunicar-ão 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 devoivíu'os, aplicando-se as penalidades cabíveis.

4.2.7 - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, enc rgos trabalhistas e previdenciarlos, decorr ntes 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
Desenvol'v'imentc H--mano, 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 estabeiecido. 5

g;?

Avenida Conde D”Eu. 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo ;_4 .
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8.3 — () praia; para assinatui
da convocação para esse fim.

m

C!.ÁJS'JLA NQNA - DA ..ESPQNSABILIDADE DA CQ" ºªTª DA

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 fcrnecime..tc 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;

95: Prestar todos os pquarecimentos solicitados pelo Conf raaf ,te 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 oinciso xm, do artigo 55. da I ei 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 qualquer
tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando o Contratante de
a. ...|—..,. “...—A .-- "=J—'I».qualquer rubpunaabmuauc,

9. 9. Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo a discriminação estabelecida no anexo I
ded-n CO ntrafnw....- u_u,

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

9.11 — A Contratada caben'i os recuihimentos em favor da Previdência Sºcial e os ônus
inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis

Avenida Conde Dº'Eu, 486. Centro. Ibiraçu - Espírito Santo HN
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇõES DA CONTRATANTE. . A . , . .
10.1. DeSIgnar semdor com com ºtºnr'ª necessaria para nromover o recebimento do(s)|| vin n.”—s.. ulu . N'N-N—I—J

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 financeir S autorizados e
assumidos em decorrência da contratação;

10.4. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas no Termo de Referência e
neste Contrato;A ..-10.5. Alocar os [ cursos O!
contratação;

,.o .“ . ".... - -=“—'amentán :> e financeiros necessários a execuçao da

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

12.1— A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o
fornecimento do objeto deste contrato,. sujeitando—se as penalidades constantes rms.X

artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, a saber: E ,. XX
Avenida Conde Dº'Eu, 486, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo — XK.“
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---' |12.2 — Feia reCusa em aceitar o pedido de iofnecimem «::/Ou ins'u url'ien'to equivaiente,0

à multa de 10% (dez por cento)dentro do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará
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-' ' ' “ IIse-a a multa prevista na alinea 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 iici'tar e impedimento
de contratar com o Contratante pelo prazo de 12 (doze) meses.

12.4 — A aplicação de multas aqui referidas, independcrá de qualquer interpelação,
notificação ou protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou o
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 _UARTA - DA PUBLICIDADE no coNTRA-ro

CEP 29670-000 Ti:] (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.gov.br &
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CONTRATO EMERGENCIAL Nº 067/2020

Processo Nº“ 2059/2020 de 27/05/2020.
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 N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI EPP.

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 N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.265.663/0001-70,
com sede na Rua Santina Pretti, nº 80, Galpão 02, Mario Giurizatto, Colatina -— ES CEP
29.706-552, representada neste ato pelo Sr. RICHARD DALAPICOLA, brasileiro,
inscrito no CPF/MF sob o nº 081.988.797-81, 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, 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 2059/2020 de 27/05/2020, obedecendo rigorosamente às
instruções e anexos.

Avenida Conde DªªEu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo ©
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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:

Nomenclatura Código Descrição
Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS

Dotação 110001.1030100252.076 Mªnºâenºªº dº Prºntº Atend'mentºMumcupal

Elementº de 3390300000 Material de Consumo
Despesa

Fºnte de 1213000000 Recursos dO sus
Recurso

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PAGAMENTO

3.1 - O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento dos produtos descritos na
Cláusula Primeira O valor de R$ 2.625,00 (dois mil e seiscentos e vinte 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.

3.2 r—_'—Pfa"ra .ÃfinsÍ-de-pagamento;, ar;:fzóntratada»”de-ix'Ierá i'enªiítirªrNOtáiâfiísc'al;—énáfàirêíojmefdogiêu ndo,

Municipalde Saúde: ("CNPJ-“ª- nº 14:.£635;944/000 34103 '.»

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 D“Eu, 486, Centro, lbiraçu - Espirito Santo ª 2 ”ACEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 —— www.ibiracu,es.gov.br
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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 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.

nto » Mumapal
_sgfdlais uteis

m* horario de 08h às iihetle , haiàs) 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 processo,
identificação da Contratada, as especificações do objeto, quantidade, data, horário e
endereço de entrega.

Avenida Conde D“Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo
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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 CONDIÇOES DE EXECUÇÃO E GARANTIA

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

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

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

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

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

Avenida Conde D“l:'u, 486. Centro. Ibiraçu - Espirito Santo
CEP 29670-000 Tel (27) 3257—050l — www.ibiracu.es.gov.br
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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 — Ã 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 Dª'Eu, 486, Centro, lbiraçu - Espírito Santo
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10.1. Designar servidor com competência necessária para promover o recebimento do(s)
produto(s), sob os aspectos quantitativos e qualitativos, assim como prazo de entrega;

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

&
Avenida Conde Dª'Eu, 486, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo

CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.gov.br



3i Ix» /.
fªuna“

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

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 & 7CEP 29670-000 Tel (27) 3257—0501 — www.ibiracu.es.gov.br
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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, 01 de junho de 2020.

EDUARDO MAâANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

ROSICLEA PEÉÉSSARI OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE
. ._.—,ª—w-«w— -.»

DEMMIEDICAMENTOS EIRELI EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:- -l
* * __;CIIQIIIIIÉIÉ * 09%: muioworwo

Avenida Conde DººEu, 4867 Centro, Ibiraçu - Espirito Santo 8
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO - CONTRATO Nº 000067l2020 - SEQUÉNCIA Nº000000816

Origem 'Dispensa Nº 000025/2020 Processo 002059l2020
Contrato Contrato Nº 000067/2020

Empresa qN1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ CNPJ: 22.265.66310001-70

E d IRUA SANTINA PRETTI, 80 - MARIO GIURIZATTO - COLATINA - ES - CEP: 29706552n ereço

Secretaria 00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local 00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item Lote Especificação Marca UN Quant Unitário Valor Total
LENÇOL DESCARTAVEL-
Iençol descartável com elástico , confeccionado em material

001 008 tnt, atóxico. gramatura mínima de 209/m2, medindo 2,00 de UN 2500,00 1,05% 2.625,00
comprimentos e 0,90 cm de largura. compativel as boas
práticas e normas da abnt.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.625,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.625,00

N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI: 2.625,00

(2%
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CONTRATO EMERGENCIAL Nº 068/2020

Processo Nº' 2059/2020 de 27/05/2020.
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 FARMACIA PREÇO BAIXO
IBIRAÇU 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
O31.664.557-52, 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 FARMACIA PRECO BAIXO IBIRACU LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.725.854/0001-17, com sede na Avenida
Conde D'Eu, nº 449, Centro, Ibiraçu — ES, CEP 29.670—000, representada neste ato pelo
Sra. SIRLEYDE COIMBRA SANTOS COSTA, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº
085.363.647—85, 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 aauisicão de
material médico hospitalar, 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 2059/2020 de 27/05/2020, obedecendo rigorosamente às
instruções e anexos.

Cê)
Avenida Conde [)“Eu, 486, Centro, Ibiraçu — Espirito Santo ]
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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:

Nomenclatura Código ' Descrição
Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS
Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS
Dotação 110001.1030100252.076 Mªnªençªº dº Prºntº Atend'mentº

Mun|c1pal

Elemento de 3390300000 Material de ConsumoDespesa
Fonte de 1213000000 Recursos do SUSRecurso

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PAGAMENTO

3.1 — O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento dos produtos descritos na
Cláusula Primeira 0 valor de R$ 1.445,00 (hum mil e quatrocentos e quarenta 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 D'ºEu, 486. Centro, Ibiraçu - Espírito Santo ª 2CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibiracu.es.gov.br
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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 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
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 processo,
identificação da Contratada, as especificações do objeto, quantidade, data, horário e

endereço de entrega. ª
Avenida Conde Dªºll-lu. 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.

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 D”Eu, 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 OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

côr?
Avenida Conde D'ºI—Zu, 486, Centro, Ibiraçu — Espírito Santo 5
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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;

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

Avenida Conde D"Eu. 486, Centro. Ibiraçu — Espírito Santo 6
CEP 29670—000 Tel (27) 3257-0501 — wvvw.ibiracu.es.g0v.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

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 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 &
Avenida Conde D'ªEu, 486. Centro, Ibiraçu - Espírito 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, 01 de junho de 2020.

EDUARDO MAÉÉÉ? ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

f ,A—
/'

ROSICLEA PETI/I SARI OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATANTE

FARMACIA PRE%%LÍBIRAÇU LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 _

2-

Avenida Conde D“ªiíu, 486, Centro. Ibiraçu — Espírito Santo 8
CEP 29670—000 Tel (27) 3257-0501 — www.ibíracu.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO - CONTRATO Nº 000068/2020 - SEQUÉNCIA Nº000000818

Origem Dispensa Nº 000013/2020 Processo 00205912020
Contrato Contrato Nº 000068/2020

Empresa FARMÁCIA PREÇO BAIXO IBIRAÇU

CNPJ CNPJ: 29.725.854/0001-17

* AV. CONDE D'EU, 447 — CENTRO - IBIRAÇU - ES — CEP: 29670000Endereço

Secretaria 00002 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local 00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item Lote Especificação Marca UN Quant Unitário Valor Total
DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO

(dispensar para alcool gel e/ou saboente liquido com tampa
frontal basculante, em plástico polipropileno. composto
aditivado reforçado na cor branco e/ou gelo. capacidade

para um refil bag-in—box de 800 ml. trava de segurança. visor UN 50,00 289000 144530frontai. fixação com buchas expansíveis. dimensões
externas: 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm
de profundidade. registro no inmetro, garantia de fabricação
mínima de 6 meses,)

001 007

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 1.445,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 1.445,00

[FARMACIA PREÇO BAIXO IBIRAÇU: 1.445,00

Kªi)
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RESULTADO LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020

Publicação Nº 281480

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO

Nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado do PE acima citado, onde declara a empresa Pedragon Autos
LTDA vencedora do certame no valor global de R$ 96.100,00.
ID: 2020.030E0500001.01.0006

Luana Guasti

Pregoeira

RESUMO CT 062 A 068 -2020 MATERIAL MEDICO EMERGENCIAL SEMUS
Publicação Nº 281418

Resumo de Contrato Emergencial
Nº. 062 ao 068/2020
Objeto: Contratação EMERGENCIAL de empresa para Aquisição de material médico hospitalar, para atender a demanda do
Município durante O período de pandemia do COVID-19, a pedido da SEMUS, conforme Processo Nº 2059/2020. 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 4º da Lei 13.979/2020. Contratante: Município de Ibiraçu, através do Fundo Municipal de Saúde.
Contratadas: CT nº 062: HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA, CNPJ nº 35.997.345/0001-46, R$ 35.233,00. CT
nº 063: DALIA ARACRUZ DIST. LTDA — EPP, CNPJ nº 27.364.898/0001—33, R$ 5.938,50. CT 064: MAX MEDICAL COM. DE
PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ nº 10.460.674/0001—22, R$ 32.570,00. CT 065: HOSPFARMA COM. DE
PROD. HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 31.504,150/0001-66, R$ 2.250,00. CT 066: INNOVA SURGICAL PROD. HOSPITA-
LARES LTDA, CNPJ nº. 21.605.893/0001-79, R$ 2.380,00. CT 067: Ml FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ
nº 22.265.663/0001-70, R$ 2.625,00. CT 068: FARMACIA PRECO BAIXO IBIRACU LTDA, CNPJ nº 29.725.854/0001—17,
R$ 1.445,00.

Ibiraçu, 23 de junho de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

CÃMARA MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO — SESSÃO ORDINÁRIA Publicação Nº 281540

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 003/2020

SESSÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

O Presidente da Cámara Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício regular de suas atribuições legais e
regimentais,

Faço saber a todos os Vereadores e servidores integrantes da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo que,
em atendimento ao disposto no art. 111, do Regimento Interno desta Casa, Eca convocada Sessão Ordinária para o dia 26
de junho de 2020 (sexta—feira), às 18h, no Plenário da Câmara Municipal, relativa a Sessão Ordinária do dia 14 de abril de
2020, que não ocorreu por motivos de força maior, nos termos do Ato da Mesa Diretora CMI n.º 003/2020, de 09 de abril
de 2020. Serão apreciadas todas as matérias relacionadas no expediente e constantes da Ordem do Dia para a Sessão,
Observadas as disposições constantes no Ato da Mesa Diretora CMI n.º 007/2020, de 28 de maio de 2020.

Plenário Jorge Pignaton, 23 de junho de 2020.

JOSÉ HERVAN PIGNATON

Presidente

DOM / ES ASSINADO DIGITALMENTE www'díªriºmunidpªl“es'ººv'br



CADERNO Dos MUNICÍPIOS ATOS MUNlCl PAIS DlÁRiO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOWtória (ES), quarta-feira, 24deJunhode2020. 3
do serviço público (federal, estadual a) Declaração de Bens. Público. CNPJ nº 27.364.898/0001-33, R$
ou municipal) em consequência de WM CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 5.938,50. CT 064: MAX MEDICALprocesso administrativo; WW __ COM. DE PROD. MÉDICOS
t) Não ter sido condenado por crime WWW CPF Nº HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJcontra o Patrimônio, Administração, WMM nº 10.460.674/0001—22, R$
a Fé Pública, contra os Costumes W Guarapari (ES), de de 32.570,00. CT 065: HOSPFARMAe os previstos na Lei 11.343 de W 2020 COM. DE PROD. HOSPITALARES23/08/2006; WW EIRELI, CNPJ nº 31.504.150/0001—
u) Não registrar antecedentes MM Assinatura do(a) Candidato(a) 66, R$ 2.250,00. CT 066: INNOVAcriminais; MEW Protocolo 590955 SURGICAL PROD. HOSPITALARESv) Ter aptidão fisica e mental e não WMM LTDA, CNPJ nº. 21.605.893/0001—ser portador de deficiência física W 79, R$ 2.380,00.CT067:N1 FARMAincompatível com o exercício do funçãº. DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Cargo;
x) Não ser aposentado por invalidez
e nem estar com idade de aposen—
tadoria compulsória nos termos do
Artigo 40, inciso II, da Constituição
Federal. 2.2.
y) Atestado de Saúde Ocupacional
- ASO: Atestado de aptidão física/
mental para o cargo, assinado por
médicos pertencentes a Junta Médica
Oficial do Município de GUARAPARI/
ES.
yy) O candidato deverá apresentar
o Atestado de Saúde Ocupacional
— ASO (Atestado de aptidão física/
mental) para a junta médica do
Municipio de Guarapari/ES.
w) A critério do Médico Oficial
poderão ser solicitados, ainda, entre
os exames básicos, outros que achar
pertinentes, conforme for o caso.
2) Declaração de não ocupar outro
cargo público, ressalvados os
previstos no Art. 37, XVI - A, B, C
da CF;

12.2.1 - A investigação social é de
competência da Secretaria de Estado
de Segurança Pública e Defesa
Social (SESP), conforme convênio
celebrado entre a SESP e o Município
de Guarapari.

ANEM
DECLARAÇAO NEGATIVA DE
ACUMULASAO DE CARGOS

PUBLICOSEu declaro
junto a Prefeitura Municipal de
Guarapari, Secretaria Municipal
da Administração e Gestão de
Recursos Humanos e Procuradoria
Geral do Município, que não exerço
cargo, emprego ou função pública
cuja acumulação seja vedada nos
termos do artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal, e artigo 155 da
Lei nº 7.502/90, estando portando
desimpedido (a) para ser investido
(a) em cargo público municipal
mediante aprovação em Concurso

Resumo de Contrato
Emergencial

Nº. 062 ao 068/2020
Objeto: Contratação EMERGENCIAL
de empresa para Aquisição del . . . ,
para atender a demanda do
Município durante o período de
pandemia do COVID«I9, a pedido
da SEMUS, conforme Processo
Nº 2059/2020. Vigência: 180
dias a partir da assinatura do
contrato. Dispensada de Licitação,
Conforme Artigo 24, inciso IV,
da Lei 8.666/1993 e alterações
e Artigo 4º da Lei 13.979/2020.
Contratante: Municipio de Ibiraçu,
através do Fundo Municipal
de Saúde. Contratadas: CT nº
062: HOSPIDROGAS COM. DE
PROD. HOSPIT. LTDA, CNPJ
nº 35.997.345/0001—46, R$
35.233,00. CT nº 063: DALIA
ARACRUZ DIST. LTDA - EPP,

PRESIDENTE KENNEDY
A trajetória histórica da localidade remonta ao ano l58l, quando, vindo do Rio de Janeiro o padre

José de Anchieta construiu uma igreja de madeira na Planície de Muribeca, às margens do rio ita—

bapoana. Até então, a região era habitada por índios Ports e Botocndos. Anchieta instalou ainda resi-

dência, oficinas, enfermaria, horto, pomar, criadouro de peixe, casa de farinha e usina de açúcar.

Mais de um século depois, outro jesuíta, padre André de Almeida, instituiu nas imediações da igreja

a Fazenda Muribeca, legalizada em l702. A propriedade foi uma das maiores fazendas pecuárias do

Brasil, abrangendo o sul do Espirito Santo e norte do Rio de Janeiro, até a região de Campos dos Goy—

tacazes—RJ. O território de Presidente Kennedy foi desmembrado de ltapemirim corn a emancipação

em 30 de dezembro de l963 através da Lei Estadual nº l.9l8. A Lei Estadual de eriação/tondaoão

da cidade entrou em vigor no dia 4 de abril de l964. O município se chamaria Batalha, mas com o

assassinato do presidente norte—americano lohn F. Kennedy, fato que abalou o mundo, o deputado

estadual Adalberto Simão Nader tomou a iniciativa de sugerir que se bomenageasse o politico que

criou a Aliança para o Progresso, programa de ajuda aos países do Bº Mundo.

( Fonte: iitips:!!www.presideniekennedy.es,gov.br/pagina/ler/ wall/historial

neoon
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EPP, CNPJ nº 22.265,663/0001—70,
R$ 2.625,00. GT 068: FARMACIA
PRECO BAIXO IBIRACU LTDA,
CNPJ nº 29.725.854/0001—17, R$
1.445,00.

Ibiraçu, 23 de junho de 2020.
EDUARDO MAROZZI ZANOT'I'I

Prefeito Municipal
Protocolo 590780

RESUMO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS ORIUNDOS DO
CONTRATO Nº ,. 079/2015
REFERENTE AO MES DE MAIO
DE 2020.
EMPRESA: “Laaclin
Laboratoriais".
Objeto: Prestação de serviços de
coleta, realização e distribuição
de exames de Analises Clinicas
Laboratoriais para a Secretaria

Diagnostico

: (Hi) IS
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2
a Lei 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores, visando a
aquisição de um (01) veículo tipo
PickUp, por meio de Convênio com
Governo de Estado de Esporte e
Lazer (SESPORT), solicitados pela
Secretaria Municipal de Cultura
Turismo e Esporte. O protocolo dos
envelopes será até às 08h30min; 0
credenciamento e a abertura dos
envelopes será a partir das 09h do
dia 17/07/2020. 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 11h
e 13h às 17h, ou pelo telefone
(28) 3553-4938, de segunda a
sexta—feira.

Guaçuí-ES, 30 de junho de 2020.

Ronaldo Dos Santos Pimenta
Pregoeiro - PMG

Protocolo 592502

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO

Nº 008/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu,
torna público o resultado do PE
acima citado, onde declara as
empresas vencedoras: JB Comércio
e Serviços Elrell EPP para os itens
01, 02, 03, 07, 08, 09, 12, 13, 14,
16 a 20, 23 a 36, 38, 40 a 51. Dália
Aracruz Distribuidora Ltda EPP para
os itens: 04, 05, 06, 10, 11,15, 21,
22, 37, 39.
ID: 2020.030E0700001.02.0017

Luana Guasti
Pregoeira

Protocolo 592318

AVISO DE DISPENSA DE
LICITACAO CT 062 A 068/2020

A Secretaria Municipal de
Administração torna pública &
Dispensa de Licitação, em favor
de CT nº 062: HOSPIDROGAS
COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA,
CNPJ nº 35.997.345/0001-46,
R$ 35.233,00. CT nº 063: DALIA
ARACRUZ DIST. LTDA - EPP,
CNPJ nº 27.364.898/0001-33, R$
5.938,50. CT 064: MAX MEDICAL
COM. DE PROD. MEDICOS
HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ
nº 10.460.674/0001-22, R$
32.570,00. CT 065: HOSPFARMA
COM. DE PROD. HOSPITALARES
EIRELI, CNPJ nº 31.504.150/0001-
66, R$ 2.250,00. CT 066: INNOVA
SURGICAL PROD. HOSPITALARES
LTDA, CNPJ nº. 21.605.893/0001-
79, R$ 2.380,00. CT067: NI FARMA
DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI
EPP, CNPJ nº 22.265.663/0001-70,
R$ 2.625,00. CT 068: FARMACIA
PRECO BAIXO IBIRACU LTDA,
CNPJ nº 29.725.854/0001-17, R$
1. 445,00. Objeto: Contratação
EMERGENCIAL de empresa para
Aquisição de material medi lgg
Malai, para atenderademanda
do Município durante o periodo de
pandemia do COVID-19, a pedido
da SEMUS, conforme Processo Nº

ta-l'zu l. 0chqu in 20.0 ..n i u' '“
( ml ,;u «l:. till:: lll»- » 'n [00.13th

2059/2020. 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
4º da Lei 13.979/2020.
Leticia Rozindo Sarcinelli Pereira

Secretaria M. de Administração
Ratifico a dispensa de
Licitação referente ao Processo
Administrativo Nº: 2059/2020.
ID: 2020.03060500001090009.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal
Protocolo 592358

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CT 070/2020

A Secretaria Municipal de
Administração torna pública a
Dispensa de Licitação em favor
de FARMACIA PRECO BAIXO
IBIRACU LTDA, CNPJ Nº
29.725.854/0001-17. Proc. Nº
2067/2020. Dispensa de Licitação -
artigo 24, inciso II da lei 8.666/93 e
suas alterações. Objeto: Contratação
de empresa para aquisição Resource
ThickenUp Clear — Lata 1259,
a pedido da SEMUS. Valor: R$
1.909,00. VigênCIa: 31/12/2020.

Ibiraçu, 30 de junho de 2020.
Leticia Rozindo Sarcinelli Pereira

Secretaria M. de Administração
Ratifica a dispensa de Licitação
referente ao Processo 2067/2020.
ID: 2020.0BOEOSOOOOLOQBOIO.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Protocolo 592370

, uso 00
PREGAO PRESENCIAL SRP Nº

024/2020

0 Município de Irupi/ES, atendendo
à solicitação da Secretaria Municipal
de Administração, torna público
a realização do Pregão Presencial
para Registro de Preço visando a
contratação de empresa especiali—
zada no fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios para café da
manhã, destinados a alimentação
diária dos servidores públicos
lotados nas Secretarias Municipais
e o Gabinete do Prefeito, conforme
especificações e quantidades
estimadas.
Abertura: 14/07/2020
Horário: 13:00 horas
Local: sede da Prefeitura, situada
a Rua Jalmas Gomes de Freitas,
151, Irupi - ES, Informações no
endereço acima ou no e-mail cpl.
irupi©gmail.com e pelo site www.
irupi.es.gov.br

Daniel Emerick de Oliveira
Pregoeiro Oficial

Protocolo 592579

AVISO DE LICITAÇÃO
REABERTURA DO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 012/2020

do dig". ihncnlcmlu DIU- DEI'AP. IAN/JSN“! DI IMI“ I'I [N'-SX UFII' [Al. Df) FNT IDO DO ESPÍRITO SANTO

LlCITACOES

,»
CADERNO DOS MUNICÍPIOS

Vitória (ES), queria-feira, 01 de Julho de 2020.

O MUNICÍPIO DE ITARANA/
ES, através do Pregoeiro, torna
público que realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, dia 14/07/2020
às 09h00min, na sede desta
Prefeitura, a Rua Elias Estevão
Colnago, nº. 65. Objeto:
transporte escolar da rede estadual.
EDITAL retificado através do site:
www.i r n . . v. r. Demais
informações Tel: (27) 3720-4917.
ID: 2020.036E0700001.01.0012

Itarana, 30 de junho de 2020

Marcelo Rigo Magnago
Pregoeiro Oficial

Protocolo 592414

Avtsg DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL

Nº 013/2020

0 MUNICÍPIO DE ITARANA/
ES, através do Pregoeiro, torna
público que realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, dia 15/07/2020
às 09h00min, na sede desta
Prefeitura, à Rua Elias Estevão
Colnago, nº 65. Objeto. transporte
escolar da rede municipal. EDITAL
através do site: Marina,,
gggov vmb . Demais informações Tel:
(27) 3720-4917.
ID: 2020.036E0700001.01.0018

Itarana, 30 de junho de 2020

Marcelo Rigo Magnago
Pregoeiro OHcial

Protocolo 592416

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO

Nº 018/2020

O MUNICÍPIO DE ITARANA/
ES, através do Pregoeiro, torna
público que realizará licitação na
modalidade Pregão, na forma
Eletrônica, no dia 16/07/2020
às 08h30min, através do site
wyyw,b ,Qrg,br. Objeto: aquisição
de kits enxoval natalidade, com
apresentação de amostras. EDITAL
através dos sites: www.itarana.ESM ou mamar.
Informações (27) 3720—4917.
ID: 2020.036E0700001.01.0019

Itarana/ES, 30 de junho de 2020

Marcelo Rigo Magnago
Pregoeiro Oficial

Protocolo 592418

WW
QEJZBEÇQS
PROCESSO Nº.036466/2019
PREGÃO PRESENCIAL 000015/2020
— SEC. MUN. DE OBRAS E
URBANISMO ,
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE
ITAPEMIRIM - ES
CONTRATADA(s):ATA Nº 74 2 2 -
BAHIENSE MCS LTDA - EPP,
31.497.043/0001—58, estabelecida

na RUA JERONIMO RIBEIRO,
453 - AMARELO - CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM* - ES - CEP:
29304670, classificada para os
itens nº. 18,22,23,24,27,28,37,41,
43,44,46,47,49,SO,51,52,55,56,61
,62,63,65,66,68,69,70,72,74,84,8
6,92,97,102,113,114,131,133,135
,136,137,139 e 140, no valor total
de 202.575,90 (duzentos e dois mil
quinhentos e setenta e cinco reais
e noventa centavos);ATA Nº. 7 2 2 —
FERRAGENS MIMOSO EIRELI
ME, 11.181.135/0001-17,
estabelecida na RUA ESPIRITO
SANTO, 284 - Centro - Mimoso
do Sul - Es - CEP: 29400000,
classificada para os itens nº. 03
,04,08,10,11,12,13,14,15,17,21
,25,33,36,59,64,73,75,77,78,80
,81,88,93,95,103,107,108,116,
117,118 e 127, no valor total de
176.897,00 (cento e setenta e seis
mil oitocentos e noventa e sete
reais);
ATA Nº. QQQQ7QZZQZQ- KEMACOL
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
EIRELI ME, 28. 397 313/0001- 44,
estabelecida na RUA Olimpio Pinto
Campos Figueiredo, 18 - Centro
— Presidente Kennedy — ES - CEP:
29350000, classlhcada para os
itens nº. 02,16,20,30,31,40,53,9
0,98,101,105,111,115,119,121,
123,129,132,134 e 138, no valor
total de 56.083,20 (cinquenta e
seis mil oitenta e três reais e vinte
centavos);
ATA Nº, &);191177/20251 -
MARFRAN ATACADISTA EIRELI,
27.523.092/0001-40, estabelecida
na RUA ANGELO FERREREZ, 128
- JARDIM JANDIRA — Iconha - ES
- CEP: 29280000, classificada para
os itens nº. 01,05,06,07,19,29,
39,67,79,91,106,112,125,130 e
142, no valor total de 235.013,00
(duzentos e trinta e cinco mil treze
reais);
AIA Nº. 090028/2020 - MATEL
MATERIAIS ELETRICOS
LTDA - ME, 00.309.988/0001-
75, estabelecida na AVENIDA
SIMAO SOARES, SN - BARRA DO
ITAPEMIRIM - MARATAIZES - ES -
CEP: 29345000, classificada para
os itens nº. 26,32,35,38,42,57,7
1,76,82,87,89,94,100,104,109,1
20,122,124, e 126, no valor total
de 101.754,50 (cento e um mil
setecentos e cinquenta e quatro
reais e cinquenta centavos);O ..
MERCANTIL MAMUT EIRELI
EPP, 00.293.558/0001-02,
estabelecida na RUA OROZIMBO
CORREA, SN — Centro - PRESIDENTE
KENNEDY - ES - CEP: 29350000,
classificada para os itens nº.
34,45,48,54,83,99,128 e 141, no
valor total de 67.979,00 (sessenta
e sete mil novecentos e setenta e
nove reais);
ATA Nº. ooggaozzgzo - WD em-
preendimentos comerciais e
serviços LTDA, 07.282.145/0001-
71, estabelecida na ESTRADA
Pública Vila Nova, 10 - Centro
- Morro do Côco (Campos dos
Goytacazes) - RJ - CEP: 28178000,
Classificada para os itens nº.
09,58,60,85,96 e 110, no valor
total de 14.295,00 (quatorze mil
duzentos e noventa e cinco reais);
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇAO CT 062 A 068/2020
Publicação Nº 28

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CT 062 A 068/2020

A Secretaria Municipal de Administração torna pública a Dispensa de Licitação, em favor de CT nº 062: HOSPIDROGAS
COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA, CNPJ nº 35.997.345/0001-46, R$ 35.233,00. CT nº 063: DALIA ARACRUZ DIST. LTDA -
EPP, CNPJ nº 27.364.898/0001—33, R$ 5.938,50. CT 064: MAX MEDICAL COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
EPP, CNPJ nº 10.460.674/0001-22, R$ 32.570,00. CT 065: HOSPFARMA COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº
31.504.150/0001-66, R$ 2.250,00. CT 066: INNOVA SURGICAL PROD. HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 21.605.893/0001-
79, R$ 2.380,00. CT 067: Nl FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ nº 22.265.663/0001-70, R$ 2.625,00.
CT 068: FARMACIA PRECO BAIXO IBIRACU LTDA, CNPJ nº 29.725.854/0001-17, R$ 1.445,00. Objeto: Contratação EMER-
GENCIAL de empresa para Aquisição de material médico hospitalar, para atender a demanda do Municipio durante o pe-
ríodo de pandemia do COVID—19, a pedido da SEMUS, conforme Processo Nº 2059/2020. 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
4º da Lei 13.979/2020.

Leticia Rozindo Sarcinelli Pereira

Secretaria M. de Administração

Ratifico a dispensa de Licitação referente ao Processo Administrativo Nº: 2059/2020.
ID: 2020.030E0500001.09.0009.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CT 070/2020
Publicação Nº 282593

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CT 070/2020

A Secretaria Municipal de Administração torna pública a Dispensa de Licitação em favor de FARMACIA PRECO BAIXO IBI—
RACU LTDA, CNPJ Nº 29.725.854/0001-l7. Proc. Nº 2067/2020. Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso II da lei 8.666/93
e suas alterações. Objeto: Contratação de empresa para aquisição Resource ThickenUp Clear — Lata 1259, a pedido da
SEMUS. Valor: R$ 1.909,00. Vigência: 31/12/2020.

ªr,—Ibiraçu, 30 de junho de 2020.

Leticia Rozindo Sarcinelli Pereira

Secretaria M. de Administração

Ratifico a dispensa de Licitação referente ao Processo 2067/2020.
ID: 2020.03060500001.09.0010.

EDUARDO MAROZZI ZANOTl'I

Prefeito Municipal

RESULTADO LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2020
Publicação Nº 282560

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO

Nº 008/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado do PE acima citado, onde declara as empresas vencedoras: JB
Comércio e Serviços Eireli EPP para os itens 01, 02, 03, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16 a 20, 23 a 36, 38, 40 a 51. Dália Aracruz
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