PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
DO MARANHÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2020
OBJETO: MATERIAL HOSPITALAR

DATA: 05/05/2020
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Ofício n°____/2020
Amarante do Maranhão/MA, 05 de maio de 2020.
À Sua Excelência, o Senhora
J o ic e O liv e ir a M a r i n h o G o m e s

Prcleita Municipal de Amarante do Maranhão/MA
Assunto: C ontratação de em presa para o
fornecim ento de material hospitalar para
Secretaria de Saúde de A m arante do
M aranhão.
1 xcelentíssim o Senhora.
Solicito de V ossa Excelência que autorize a C ontratação de em presa para o fornecim ento
dc material hospitalar para Secretaria de Saúde de Am arante do M aranhão, em virtude da pandem ia do
C O V ID -19 (coronavírus) declarada pela O rganização M undial de S a ú d e -O M S .
A transm issão do coronavírus no Brasil já foi considerada com unitária, conform e Portaria
du M inistério da Saúde n. 454/2020, com possibilidade de aum ento e agravam ento de casos. Com isso.
para o enfrentam ento de um a epidem ia, se requer a contratação de tais equipam entos prevenção de
contagio, transm issão e m anejo clínico dos casos diagnosticados.
A necessidade da aquisição pública fundam enta-se em critérios técnicos tom ando por
base a doença e transm issão do vírus, assim com o as projeções do seu com portam ento, além das
orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialm ente quanto à disponibilidade de m ateriais de
higiene, e equipam entos hospitalares e de proteção individual, dentre outros bens e insum os que se
fizerem necessários.
Neste sentido é necessária o fornecim ento dos m ateriais hospitalares de forma
uiin-«encial para o enfrentam ento da transm issão com unitária do vírus em conform idade com a
Lei ii" 13.979 de 2020, nos term os do term o de referência anexo a este expediente.
Por fim , renovo a Vossa
consideração.

Excelência os protestos de elevada estim a e distinta

Atenciosam ente,

H eryíand ífuãTme/Barros G om es M artins
SecretariíjrM unicipal de Saúde
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TER M O DE REFER ÊN C IA SIM PL IFIC A D O 1

1. DECLARA ÇÃO DO O BJETO :
1.1. O presente Term o de R eferência tem por finalidade a C ontratação de em presa para o
fornecim ento de material hospitalar para Secretaria de Saúde de Am arante do M aranhão
conform e condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. DA JU ST IFIC A T IV A :
2.1. A presente aquisição faz parte das m edidas de proteção para o enfrentam ento da em ergência de
saúde pública de im portância internacional decorrente do coronavírus (C O V ID -19), considerando-se
para fins de julgam ento com o a proposta m ais vantajosa, para fornecim ento do objeto, a fim de suprir
as necessidades da Secretaria de Saúde.
2.2. Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se am parada pelo disposto pela Lei Federal
n" 13.979. de 06 de fevereiro de 2020. alterada pela M edida Provisória n° 926. de 20 de m arço de
2020. Neste sentido, a contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4o, da Lei supra, em
virtude da situação em ergencial.
2.5. Adem ais, todo o território do Brasil foi declarado com o área de transm issão com unitária
conform e Portaria do M inistério da Saúde n° 454/2020, com possibilidade de aum ento e agravam ento
de casos.
3. DAS E SPEC IFIC A Ç Õ ES E Q U A N T IT A T IV O S DO OBJETO:
Item
1
2

Descrição
AGUA DESTILADA 5L
AGULHA DESC 25X7

Unidade

Qtd

GL

20

UND

4.000

3

ALCOOL EM GEL 70% 500G

FR

48

4

ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML

FR

96

5

ALGODÃO EM ROLO 500G

RL

10

6

AMILASE REF 142-02/30

KIT

2

7

AST/TGO 24ML

KIT

8

8

KIT

8

UND

1.000

10

AST/TGP 24ML
AVENTAL DESC MANGA
LONGA
CEFTRIAXONA IG INJ

AMP

500

11

CK-MB REF 118-2/30

KIT

2

12

CK-NAC REF 117-02/30

KT

2

13

COLESTEROL TOTAL C/2 100ML

KIT

8

9

Preço Unit.

Preço Total

\ r t I '- r . caput e § 1 1 da Lei 13.979/2020: Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentam ento da em ergência que trata
esta I oi st*rã a d m itid a a apresentação de te rm o de re fe rê n c ia s im p lific a d o ou de projeto básico sim plificado . (G R IF O NO SSO).
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6

AMP

2.000

GL

5

KIT

8

KIT

10

KIT

2

CPD

3.000

CX

40

CX

100

CX

300

CX

200

19
20

IVERMECTINA 6MG CPD

21

25

LAMINULA 22X22MM C/1000
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM
G C /l00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM
M C/100
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM
PC/I00
MASCARA DE PROTEÇÃO PFF2

UND

50

26

MASCARA TRIPLA C l ELÁSTICO

UND

4.000

27

PCR 3.5ML (LATEX)

KIT

14

28

SAPATILHA DESC C/100

PCT

10

15
16
17
18

~>~>

23
24

í

KIT

CREATININA 200ML REF 35-100
DEXAMETASONA 4MG 2,5ML
INJ.
DILUENTE P/ ANALISADOR
HEMATOCL.IN REF M-53D 20L
FATOR REUMATOIDE LATEX
2.5ML
FITA PARA URINA (URIQUEST
PLUS) REF 150/150
G A M A -G T REF 105-02/30

14

29

SCALP 23 C/100

CX

10

30

SERINGA I0ML S/AG

UND

2.000

31

SERINGA 5ML S/AG

UND

2.000

32

SORO ANTI-A

UND

4

3j
34

SORO ANTI-B

UND

4

SORO ANTI-D

UND

6

35

TOUCA DESC C/100

PCT

10

35

TRIGLICERIDES C/2 100ML

KIT

8

VALOR TO TAL RS
4. C L A SSIFIC A Ç Ã O DOS BENS CO M UNS:
4.1. Os itens objeto da presente aquisição são classificados com o com uns, pois os padrões de
desem penho e qualidade encontram -se objetivam ente definidos no item 1, por meio de especificações
usuais no m ercado.
5. EST IM A TIV A DE CUSTO:
5.1. A estim ativa de custo para a aquisição do objeto deste TR será realizada após consulta/pesquisa
no m ercado do valor dos itens a serem adquiridos, devendo obrigatoriam ente ser elaborada, com base
no artigo 4o- E. da Lei 13.979/2020.
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(). DISPO N IB IL IZ A Ç Ã O RELATIVA A PRO PO STA DE PREÇOS:
(>. 1. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta:
6.1.1. Havendo o livre interesse da proponente, esta poderá à seu critério fornecer m ediante doação,
no todo ou em parte, do quantitativo que consta especificado no objeto deste TR. especificado no
item 3.1.:
6.1.1.1. Especificação clara e detalhada do objeto, atendendo os requisitos indicados no item 3.1
deste Term o de Referência Simplificado;
6.1.1.2. Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total da proposta, em algarism o, já
incluídas, discrim inadam ente. todas e quaisquer despesas tais com o frete, taxas e im postos,
inclusive o desem baraço alfandegário, dentre outras, observadas as isenções previstas na
legislação, com cotações em m oeda corrente nacional;
6.1.1.3. Indicar o prazo de validade da proposta, contados da data de sua apresentação, que não
poderá ser inferior a 10 dias;
6.1.1.4. Prazo de entrega será IM EDIATO, a partir da autorização da contratante, devendo ser
entregue em local indicado na Ordem de Fornecim ento.
6.1.1.5. A presentar garantia do fabricante atendendo a legislação vigente, relativa à solução de
problem as no que tange as em balagens, produtos avariados, bem com o todo e qualquer defeito
de fabricação apresentado e terá início a partir da data do recebim ento definitivo, sem ônus
adicional para a Contratante.
7. R EQ U ISITO S l)A COiNTRATAÇÃO:
7.1.
Na hipótese de haver restrição de fornecedores, a A utoridade C om petente, excepcionalm ente e
m ediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de docum entação relativa à regularidade fiscal
e trabalhista ou, ainda, o cum prim ento de um ou m ais requisitos de habilitação, ressalvados a
exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social.
7.2.
O prazo de entrega dos bens é conform e subitem 6.1.5, contados da apresentação da nota fiscal
ou fatura correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após sua
apresentação, em REM ESSA ÚNICA (m esm o que ocorra de form a fracionada), conform e solicitação
da Secretaria de Saúde.
7.3.
O recebim ento e a aceitação definitiva item estará condicionado após avaliação pelo
responsável técnico, sendo atestados, m ediante avaliação técnica favorável;
7.4.
A aceitação do objeto está condicionada ao atendim ento das especificações m ínim as
constantes neste Term o de R eferência Sim plificado;
7.5.
Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados neste Term o de Referência
Sim plificado, fora dos prazos m ínim os estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade
inferior, com a em balagem danificada ou com os lacres de segurança rom pidos (quando houver);
3
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7.6.
O item objeto deste TR deverão ser novos e de prim eiro uso e que estejam na linha de
produção atual do fabricante, em perfeitas condições de uso e de consum o, nos term os da legislação
vigente;
7.7.
Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas
características dos produtos, o Contratante, com unicará o fato, por escrito, ao Fornecedor Contratado,
sendo de até 24 (vinte e quatro) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos produtos,
contadas a partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à A dm inistração Pública.
7.8.
O recebim ento do objeto não exclui a responsabilidade do C O N TR A TA D O pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
8. R E SPO N SA BIL ID A D ES DO CO NTRATAD O :
8.1. São responsabilidades do C O NTRATAD O:
8.1.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâm etros estabelecidos neste TR, atendidos os
requisitos e observadas às norm as constantes neste instrumento;
8.1.2. C olocar à disposição da Secretaria M unicipal de Saúde, os m eios necessários à
com provação da qualidade do item, perm itindo a verificação das especificações em
conform idade com o descrito no item 3.1;
8.1.3. A ssum ir os ônus e responsabilidades pelo recolhim ento de todos os tributos federais,
estaduais e m unicipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;
Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), dentro dos padrões de certificação de
qualidade, segurança, durabilidade e desem penho, conform e previsto na legislação em vigor;
8.1.4. A rcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cum prim ento das
obrigações assum idas, inclusive aquelas com deslocam entos;
8.1.5. Em nenhum a hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo
contratante, sem prévia autorização;
8.1.6. Prestar todos os esclarecim entos que forem solicitados pela Secretaria M unicipal de
Saúde, durante a v igência do contrato;

9. RESPO N SA BILIDAD E DA CO NTRATAN TE:
9.1. Sào obrigações da C O NTRATAN TE:
9.2. Proporcionar todas as facilidades para que o C ontratado possa cum prir suas obrigações dentro das
condições estabelecidas:
9.3. Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda o item, aos requisitos m ínim os constantes no item
3.1 deste Term o de Referência Sim plificado;
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•).4. A com panhar e fiscalizar a execução do C ontrato por interm édio de representante devidam ente
designado na qualidade de fiscal do contrato, nos term os do artigo 67, da Lei Federal n° 8.666/93;
‘>.5. Efetuar o(s) pagam ento(s) da(s) N ota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) do CO N TR A TA D O , após a efetiva
entrega dos produtos;
9.6. N otificar a em presa, por escrito, sobre im perfeições, falhas ou irregularidades constantes do item
que com põe o objeto deste term o, para que sejam adotadas as m edidas corretivas necessárias;
‘>.7. Estabelecer norm as e procedim entos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições
dos produtos perm anentes que com põem o objeto deste termo.
10. DO TAÇÃO O R Ç AM EN TÁ RIA:
10.1. Os recursos orçam entários excepcional, necessários aos adim plem entos das obrigações
contratuais no presente exercício de 2020, estão assegurados no orçam ento do M unicípio em rubrica
exclusiva para o enfrentam ento do COVID-19.
11. C R IT É R IO S DE PAG AM ENTO :
11.1. O pagam ento será feito pela Prefeitura M unicipal de Grajaú, em m oeda corrente nacional,
m ediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na C onta da C ontratada e ocorrerá de forma
antecipada, de acordo com o fornecim ento de forma parcelada, m ediante a apresentação da com petente
Nota Fiscal ou Fatura:
11.1.1. Justifica-se a form a de pagam ento estipulado no sub item 11.1, visto que é um período
que essas em presas possuem enorm e dem anda, e necessitam uma garantia que o
C O N TRA TA N TE honrará o contrato.
11.2. Será considerada data do pagam ento o dia em que constar com o em itida a ordem bancária para
pagamento.
11.3. Q uando do pagam ento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
conform e o caso.
11.3.1.
O C O N TR A TA D O regularm ente optante pelo Sim ples Nacional, nos term os da Lei
C om plem entar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos im postos e
contribuições abrangidos por aquele regim e. N o entanto, o pagam ento ficará condicionado à
apresentação de com provação, por meio de docum ento oficial, de que faz ju s ao tratam ento
tributário favorecido previsto na referida Lei C om plem entar.
11.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagam ento, desde que o CO N TR A TA D O não tenha
concorrido, de algum a forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de com pensação financeira
dev ida pela C ontratante, entre a data do vencim ento e o efetivo adim plem ento da parcela, é calculada
m ediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = 1 x N x VP, sendo:

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
AV. DEPUTADO LA ROQUE, N° 1229 ■ CENTRO ■AMARANTE DO MARANHÃO

CNPJ: 06.157.846/0001-16 - CEP: 65923-000 - FONE/FAX: (99) 3532 - 2136 ramal (207)

EM = Encargos m oratórios;
N = N úm ero de dias entre a data prevista para o pagam ento e a do efetivo pagam ento;
VP = V alor da parcela a ser paga.
I = índice de com pensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX )

I = (6 /1 0 0 )
365

1 = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. DAS D ISPO SIÇ Õ E S FINAIS:
12.1. Será com petente para dirim ir divergências decorrentes do presente Term o de Referência
Sim plificado, que não poderem ser resolvidas adm inistrativam ente, o foro da Com arca de Am arante
do M aranhão, com renúncia de qualquer outro, por m ais privilegiado que seja.
A m arante do M aranhão (M A), 05 de maio de 2020.

H eryland D
Secretaria

rros G om es M artins
icipal de Saúde
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DESPACHO
Processo n° 0115/2020

De acordo com as informações constantes neste Processo, autorizo a solicitação de
Contratação de empresa para o fornecimento de material hospitalar para Secretaria de
Saúde de Amarante do Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Termo de Referência, com fulcro no disposto no art. 4 o, da Lei Federal n° 13.979/2020, com
redação dada pela Medida Provisória n° 926/2020 e encaminho ao Chefe da Casa Civil para
providenciar a execução do procedimento de contratação dentro das formalidades legais.

Necessário informar que o objeto contratado corresponde tão somente à parcela
necessária para o enfrentamento do COVID-19, nos termos já declarados nos autos e no Termo
de Referência.

Amarante do Maranhão - MA, 07 de maio de 2020.

Respeitosamente,

r
Doice Oliveira Marinho Gomes
Prefeita Municipal.
Amarante do Maranhão - MA
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De acordo

com

as

inform ações

constantes

neste

processo

e

autorização

de

encam inham ento da Prefeita do pleito conform e a lei; realizo os seguintes encam inham entos:
a) ao Departam ento de Com pras M unicipal para a realização da pesquisa de
m ercado para juntar o mapa de cotações com propostas com erciais;
b) à Secretaria de Adm. Planejam ento e G estão para inform ar se há recursos e
realizar a reserva da respectiva Dotação O rçam entária;
c)

à CPL para m anifestar-se sobre a m odalidade de contratação e ju n ta r minuta
edital;

d)

à Procuradoria Geral para em issão de parecer jurídico;

e)

ao O rdenador de Despesas decidir sobre a autorização da deflagração
procedim ento licitatório;

f)

à CPL para providências;

g)

à Controladoria Interna para averiguação da legalidade dos atos e;

h)

ao O rdenador de D espesas para deliberação.

A m arante do M aranhão - MA, 11 de maio de 2020.

Respeitosam ente,

____________________ /

/ P /

,_______________________________________________________

Heròn dos Rfeis G om es Juni3r

S ecretário /áe Fázenda e G estão ^ rç a m e n tá ria .

do
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HOSPITÁLIA
AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
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COTAÇÃO
DESCRIÇÃO

ITEM

UND

QTD

VLRUN1T.

VLR TOTAL

1

AGUA DESTILADA 5L

GL

20

R$ 16,50

R$ 330,00

2

AGULHA DESC 25X7

UND

4.000

R$ 0,12

R$ 480,00

3

ALCOOL EM GEL 70% 500G

FR

48

R$ 10,25

R$ 492,00

4

ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML

FR

96

R$ 10,00

R$ 960,00

5

ALGODÃO EM ROLO 500G

RL

10

R$ 19,25

R$ 192,50

6

AMILASE REF 142-02/30

KIT

2

R$ 512,29

R$ 1.024,58

7

AST/TGO 24ML

KIT

8

R$ 201,50

R$ 1.612,00

8

AST/TGP 24ML

KIT

8

R$ 204,50

R$ 1.636,00

9

AVENTAL DESC MANGA LONGA

UND

1.000

R$ 9,00

R$ 9.000,00

10

CEFTRIAXONA 1G INJ

AMP

500

R$ 28,70

R$ 14.350,00

11

CK-MB REF 118-2/30

KIT

2

R$ 801,45

R$ 1.602,90

CK-NAC REF 117-02/30

KT

2

R$ 321,41

R$ 642,82

COLESTEROL TOTAL C/2 100ML

KIT

8

R$ 170,50

R$ 1.364,00

14

CREATININA 200ML REF 35-100

KIT

6

R$ 99,68

R$ 598,08

15

DEXAMETASONA 4MG 2,5ML INJ.

AMP

2.000

R$ 1,60

R$ 3.200,00

16

DILUENTE P/ ANALISADOR HEMATOCLIN
REF M-53D 20L

GL

5

R$ 485,50

R$ 2.427,50

17

FATOR REUMATOIDE LATEX 2,5ML

KIT

8

R$ 97,21

R$ 777,68

18

FITA PARA URINA (URIQUEST PLUS) REF
150/150

KIT

10

R$ 232,48

R$ 2.324,80

19

GAMA -GT REF 105-02/30

KÍT

2

R$ 154,25

R$ 308,50

20

IVERMECTINA 6MG CPD

CPD

3.000

R$ 5,00

R$ 15.000,00

21

LAMINULA 22X22MM C/1000

CX

40

R$ 30,25

R$ 1.210,00

22

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/100

CX

100

R$ 52,00

R$ 5.200,00

12
i 13

23

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/100

CX

300

R$ 52,00

R$ 15.600,00

CX

200

R$ 52,00

R$ 10.400,00

24

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/100

25

MASCARA DE PROTEÇÃO PFF2

UND

50

R$ 35,00

R$ 1.750,00

26

MASCARA TRIPLA C/ ELÁSTICO

UND

4.000

R$ 4,00

R$ 16.000,00

27

PCR 3,5ML (LATEX)

KIT

14

R$ 174,96

R$ 2.449,44

28

SAPATILHA DESC C/100

PCT

10

R$ 18,98

R$ 189,80

29

SCALP 23 C/100

CX

10

R$ 38,00

R$ 380,00

30

SERINGA 10MLS/AG

UND

2.000

R$ 0,47

R$ 940,00

31

SERINGA 5MLS/AG

UND

2.000

R$ 0,32

R$ 640,00

32

SORO ANTI-A

UND

4

R$ 40,00

R$ 160,00

33

SORO ANTI-B

UND

4

R$ 40,00

R$ 160,00

CNPJ: 19.917.154/0001-70

| IE: 124329152

Rua Piaui N° 217 - CENTRO Complemento A ' CEP: 65.901-600 - lmperatriz_MA
V * ( 99 ) 3525-0043 / (99 ) 99977-1038 / ( 99 ) 98151-2463
E-mail: hospitaliadist@gmail.com

SORO ANTI-D

UND

6

R$ 80,0o1

R$ 480,00

35

TOUCA DESC C/100

PCT

10

R$ 25,25

R$ 252,50

36

TRIGLICERIDES C/2 100ML

KIT

8

R$411,23

R$ 3.289,84

34

VALOR TOTAL: R$ 117.424,94
cento e dezessete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.

Imperatriz - MA, 21 de maio de 2020.

____ A .

C .r Ó n . _______________________

Hospitalia Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP
CNPJ: 19.917.154/0001-70
Matheus de Castro Feitosa
CPF:046.321.483-85
RG:034437442007-4
Sócio - Proprietário

CNPJ: 19.917.154/0001-70

j IE: 124329152

Rua Piauí N" 217 - CENTRO Complemento "A" CEP: 65.901-600 - lmperatriz_MA
C

( 99 ) 3525-0043 / (99 ) 99977-1038 / ( 99 ) 98151-2463
E-mail hosoitaliadisl(S)amail m m

D IS T R IB U ID O R A

V ID A
Imperatriz-Ma. 15 de Maio de 2020

PREFEITUR A M U NIC IPAL DE AM AR A N TE DO M ARANHÃO
C OTAÇAO
Item
1
2
3
4
5
6
7

.w
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

U n id a d e

P re ç o T ota l

Q td
20

P re ç o U nit.

GL
UND

4 000

0,13

520,00

ALC O O L EM G EL 70% 500G
ALC O O L LIQ U ID O 70% 1000ML
ALG O D Á O EM RO LO 500G

FR

48

10,00

480,00

FR
RL

96
10

10,00
19,50

960,00
195,00

AM ILAS E REF 142-02/30

KIT
KIT

2
8

500,00
190.00

D e scríçà o
A G U A DESTILAD A 5L
AG U LH A DESC 25X7

A S T /T G O 24ML
AS T/T G P 24ML

360,00

18,00

1.000,00
1 520,00

KIT

8

190.00

1.520,00

AV E N T A L DESC M ANG A LONG A
C EFTR IAXO N A 1G INJ
C K-M B REF 118-2/30

UND
AM P
KIT

1.000
500
2

9,00
28,70
800.00

9.000,00
14.350,00

CK-N A C REF 117-02/30
C O LESTERO L TOTAL C/2 100MI
C R E A TIN IN A 200ML REF 35-100
D EXAM ETASO N A 4MG 2.5ML INJ

KT
KIT
KIT
AM P

2

305,00

1.600,00
610,00

8
6
2 000

177,00
95,00
1,65

1.416,00
570,00
3.300,00

DILUENTE P/ AN A LISAD O R HEM ATO CLIN REF M -53D 20L

GL

5

500 00

2.500.00

FATO R REU M ATO IDE LATEX 2,5M L
FITA PARA URINA (URIQ UEST P LU S i REF 150/150

KIT

8

100.00

KIT

10

245.00

KIT
CPD
CX
CX
CX
CX

2
3.000
40
100
300
200

145.00
6,00
29,00
54,00
54,00

800,00
2.450,00
290,00
18 000,00

G AM A - GT REF 105-02/30
IVERM ECTIN A 6MG CPD
LAM INULA 22X22M M C/1000
LUVA DE PRO CEDIM ENTO TAM G C/100
LU VA DE PRO CEDIM ENTO TAM M C/100
LUVA DE PRO CEDIM ENTO TAM P C-/100

54,00

1 160,00
5 400,00
16.200,00
10.800,00
1.600,00

25

M ASC ARA DE PR O TEÇÃO PFF2

UND

50

32.00

26

M ASC ARA TRIPLA C ! ELÁSTICO

UND
KIT

4 000
14

3,95
165,00

PCT
CX

10
10
2.000

18.00

15.800.00
2.310.00
180.00

42.00
0,50

420,00
1 000,00

27
PC R 3.5ML (LATEX)
SA PA TILH A DESC 0/100
28
r ' M .... SC A LP 23 C/100
SER IN G A 10ML S/AG
J
31
32

SERING A 5ML S/AG
SO RO ANTI-A

33
34
35

SO R O ANTI-B
SO R O ANTI-D
TO U C A DESC C/100

36
TR IG LIC E R ID ES C/2 100ML
V A LO R T O T A L R$

UND
UND
UND
UND
UND
PCT
KIT

2.000

0,35

4
4

41,00
41,00

6

80.00
26.00
402,00

10
8

700.00
164.00
164,00
480,00
260,00
3.216.00
121.295,00

Atensiosamente,
DISTR IBU ID O R A VID A LTDA
CNPJ: 03.460.198/0001-84
Rodovia BR 010, 12 - Conj Nova Vitória- C EP 65.915-050- Im peratriz - Ma.
Telefone: (99) 3524 5437
email: d ístribuidoravida20i0@ hotm ail com

CNPJ: 03.460.198/0001-84
INSC.EST. 12.180.898-0
Rodovia BR 010, n® 12, Conj. Nova Vitória - Fone: (99) 3524-5437 - Imperatriz - MA.
Página 1

'C. M. D istribu id o ra e Representações ae M edicam entos LTDA
Rua Tancredo Neves 1124 - Vila Nova
Fone: (99) 3525-2688 Im peratriz - ma
— ——
dism asuI@ >hoím ail c o m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
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IMPERATRIZ-MA. 18 DE MAIO DE 2020

COTAÇÃO
Descrição
Item
1
AGUA DESTILADA 5L
AGULHA DESC 25X7
2
ALCOOL EM GEL 70% 500G
3
4
ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML
5
ALGODÃO EM ROLO 500G
AMILASE REF 142-02/30
6
AST/TGO 24ML
•V
-7
8
AST/TGP 24ML
AVENTAL DESC MANGA LONGA
9
CEFTRIAXONA 1G INJ
10
11
CK-MB REF 118-2/30
CK-NAC REF 117-02/30
12
COLESTEROL TOTAL C/2 100ML
*3
i4
CREATININA 200ML REF 35-100
DEXAMETASONA 4MG 2.5ML INJ.
15
DILUENTE P! ANALISADOR HEMATOCLIN REF M-53D 20L
16
17
FATOR REUMATOIDE LATEX 2.5ML
FITA PARA URINA (URIQUEST PLUS) REF 150/150
18
19
GAMA - GT REF 105-02/30
IVERMECTINA 6MG CPD
20
21
LAMINULA 22X22MM C/1000
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/100
22
23
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/100
24
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/100
MASCARA DE PROTECÂO PFF2
25
MASCARA TRIPLA C/ ELÁSTICO
26
27
PCR 3.5ML (LATEX)
28
SAPATILHA DESC C/100
29
SCALP 23 C/100
30
SERINGA 10ML S/AG
SERINGA 5ML S/AG
31
’ 32
SORO ANTI-A
J3
SORO ANTI-B
4
SORO ANTI-D
35
TOUCA DESC C/100
35
TRIGLICERIDES C/2 100ML
/ALOR TOTAL R$

Unidade
GL
UND
FR
FR
RL
KIT
KIT
KIT
UND
AMP
KIT
KT
KIT
KIT
AMP
GL
KIT
KIT
KIT
CPD
CX
CX
CX
CX
UND
UND
KIT
PCT
CX
UND
UND
UND
UND
UND
PCT
KIT

Qtd
20
4.000
48
96
10
2
8
8
1.000
500
2
2
8
6
2.000
5
8
10
2
3.000
40
100
300
200
50
4.000
14
10
10
2.000
2.000
4
4
6
10
8

Preço Unit.
15,00
0.11
10,00
9.00
18,25
485,70
187.54
188,92
9.00
28 70
789.32
299.50
167,20
94,73
1,56
450,00
96.04
228,90
135,97
4,95
28,55
49,50
49.50
49.50
30,00
3,90
162,73
16,45
35,35
0,46
0,29
36,96
36.96
75,88
24,84
397,52

Preço Total
300,00
440 00
480,00
864 00
182,50
971,40
1.500 32
1.511,36
9000,00
14.350.00
1 578.64
599.00
1.337.60
568,38
3.120,00
2.250.00
768,32
2 289,00
271,94
14.850,00
1.142,00
4 950,00
14.850.00
9.900,00
1.500.00
15.600,00
2 278.22
164 50
353.50
920 00
580,00
147,84
147.84
455,28
248 40
3.180.16
113.650,20

-A/L Q~ ^
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C M.DISTRIBUIDORA E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA
DISMASUL - Distribuidora de Medicamentos
Telefone: (99) 3525 - 2688
email: dismasul@hotmail.com
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CI-CILÍO RIBEIRO

DOS SANTOS, brasileiro, natural de Dom Pedro
M aranhio, casado cm regime de comunhão parcial de bens, comerciante,
residente e domiciliado nesta cidade dc Im p e ra triz M a ra n h ã o n a Rua
H e n riq u e D ias n° 72 bairro Bacuri CEP 65901-140, nascido em 20,11.1958,
portador da cédula de identidade n° 283.394 SSPMA. e CPF N° 124.684.95349, c MARCOS AURÉLIO GOMES DA SILVA brasileiro, natural de
Imperatriz. Maranhão, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta
cidade de Imperatriz M aranhão na Rua 04 quadra 703 casa n° 28 bairro
parque Buriti, CEP 65916-340, nascido cm 18.01.1977, portador da cédula de
identidade 1^4665292-2 SSP-MA e CPF n° 523,675.923-49, deliberam entre si
constituir uma sociedade limitada, regidas peia Lei 10.406 de 10 de janeiro dc
2002, sociedade esta, que será regida mediante as seguintes cláusulas:
Cláusula Primeira - A sociedade girará sob a denominação social de C. M.
DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA,
com foro nesta eidade dc Imperatriz Maranhão, terá sua sede na Rua Taneredo
Neves nv I 124 B airro Vila N o v a , CEP n ° 6 5 9 1 3 -2 3 0 , Im p eratriz M aranh ão,
podendo instalar filiais, sucursais em qualquer parte do Território Nacional,
p o r simples deliberação dos sócios;
Cláusula Segunda - a sociedade terá por objetivo a atividade de:
- Comercio Atacadista dc produtos farmacêuticos de uso humano (código
51.45-4/01)
- Comércio Atacadista dc produtos de higiene pessoa! (código 5 1.46.2/02)
- Representantes comerciais c argentes do comércio de produtos farmacêuticos
c higiene de uso humano (código 51.19.5/00);
Cláusula Terceira - A atividade terá inicio na data da assinatura do presente
Contrato e o prazo de duração é por tempo indeterminado;
Cláusula Quarta - O Capital social será de RSs 28.000,00 (vinte e oito mil
reais) dividido em 28.000 (vinte e oito mil) colas no valor dc R $ * l,0 0 (h u in

%

1

—

de Medicamentos Itda

~

0 02

'í*
«
real) cada uma^.quitado*pelos os sócios no ato da assinatura cm moeda
Nacional do País, distribuídas entre os sócios da seguinte forma :
**
*'

»

»

»
*■'

• * ♦ '« *. *

Cccilio Ribeiro dos Santos............. ,....... com 50% 14.000 coias...I<$= 14.000,00
Marcos Aurélio Gomes da Silva........... com 50% 14.000 còtas.,R$= 14.000,00
T O T A L ........................................................100% 28.000 cotas .RS-28.000,00
Cláusula Quinta - A administração da sociedade cabe aos sócios Cccilio
Ribeiro dos Santos e Marcos Aurélio Gomes da Silva» com poderes de
atribuições e comercializarem, autorizado o uso do nome empresarial, vedado,
no entanto, em atividade estranhas ao interesse social ou assumir obrigações
seja cm favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou
alienar imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios; (art.997, VI;
L 0 1 3 ,1.015, 1.064 CC/2002);
Cláusula Sexta — Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a título de s*pró-labore”, observadas as disposições regularoentares
pertinentes;

ti
:1

;![
t

I!

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 3 1 de dezembro,
os administradores prestaram contas justificadas de suas administrações,
procedendo à elaboração do Inventário, do balanço patrimonial e do balanço
de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os
lucros ou perdas apuradas.

%

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberação sobre as contas e designarão administrador quando for o caso;
Cláusula Oitava - As cotas partes serão indivisíveis e nào poderio ser cedidas
ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo cm
igualdade de preços e condições o direito de preferência ao sócio que queira
adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui
Cláusula Nona - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz» Não sendo
possível ou inexistindo interesses destes ou dos sócios remanescentes, o valor
de seus huveres sen» apurado e liquidado com base na situação patrimonial da

ti
; 1* OfiClO 0£ RÇGlSTROCMLDASPfSSOAS KATURAJS
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S IA S ÍÍW S W -.... Autenticação Digital
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»P*w»uÇà»
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Cód. Autenticação: 57671401201216390336-2; Dato: 14/0K2D2D 12-22:03
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Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ68750-J£00;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
K
Wêdo^Mir»nda^>gjg^ra os dados do ato em: https://setodlgitaLtjpb.jus.br %

C. M, Distribuidora e Representações de Medicamentos lida
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sociedade, à <|ald. :da 'resolução,- verificada em balanço especialmente
levantado;
Parófragp Único - O mesmo procedimento sen» adotado em outros casos cm
que a sociedade se resolva em relação a seu sócio; (arí. 1.028, 1.031 jGC/2002)
Cláusula Décima - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de sons
cotas, mas todos responderão solidariamente pela integralizaçào do Capital
Social; (art. 1052,CC/2002)
Cláusula Décima Primeira ~O s administradores declaram sob as penas da Lei,
que nüo estão impedidos dc exerceres a administração da sociedade, por lx*i
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por estarem sob os efeitos
dela, a pene que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
ou por crime (alimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, te
pública, ou a propriedade; (art. 1.011 parag I* CC/2002);
H, por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento em 03
(três) vias dc igual teor e data, que serão assinadas por todos os sócios
conjuntamente com duas testemunhas, sendo a primeira vias arquivada na
JUCEMA Junta Comercial do Estado do Maranhão, outra enviada para a
Delegacia da Receita Federal do Estado do Maranhão c as dem ais devolvidas
aos contratantes depois de anotadas."
_______________________________

rdt ÍA., 10 de fevereiro de 2006,

Marcos Aurélio Gomes da Silva

ijra de Hol
C P P V 064 A 68.453-34
R<3 n° 213.048 SSPMA

... KP^àf^l-Õ:Àl

Maria Dá Iva Ferreira dc Holanda
CPF n0 343.713.223-15
RG N° 1,372-927 SSPMA

, Junta ConercW da Estado do téâraabio
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Cl-Cl LIO RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, natural dc Dom Pedro
Maranhão, casado cm regime de comunhão parcial de bens, comerciante,
residente e domiciliado nesta cidade dc imperatriz Maranhão na Rua
Henrique Dias n0 72 bairro Bacuri CEP 65901-140, nascido cm 20.11.1958,
portador da cédula dc identidade n° 283.394 SSPMA, c CPF N“ 124.684.95349. e MARCOS AURÉLIO GOMES DA SILVA brasileiro, natural de
Imperatriz Maranhão, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta
cidadc de Imperatriz Maranhão na Rua 04 quadra 703 casa n* 28 bairro
parque Buriti, CEP 65916-340, nascido em 18.01.1977, portador da cédula de
identidade n°4665292-2 SSP-MA e CPF n° 523,675.923-49, únicos sócios da
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS
LTDA» com sede nesta cidadc de Imperatriz Maranhão na Av. Tancredo
Ncvcs n° 1124 bairro VHa Nova CEP 65913-230, registrada na JUCEM A
Junta Comercia! do Maranhão sob o NIRE nu 21200593177, por despacho de
16.02.2006 e inscrita no CNPJ n* 07.842.423/0001-06, resolvem assim, alterar
o seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:
Cláusula Primeira - A sociedade gira sob a denominação social de C. M.
DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA.

C■
'

Cláusula Segunda - A sociedade tem por objetivo a atividade de:
- Comércio Atacadista de produtos farmacêuticos de uso humano (código
5 L45-4/0I)
go 5 J .46-2/02}
•^Representantes comerciais c agentes do comércio de produtos farmacêuticos
*e de uso humano (código 5 L I 9-5/00)
:ido apartir desta data os objetivos de atividade:
íio Atacadista de instrumentos e materiais médieo-cirúrgico,
lares e Íaboratoriais,(código 51.45-4/03)
- Comércio Atacadista dc produtos odontológicos (código 51.45-4/05)
- Comércio Atacadista de máquinas, aparelhos, equipamentos e materiais
odoiuo-médico-hospitalarcs e laboratoriais: suas peças e acessórios código
51.69-1/02)
- Comércio atacadista dc máquinas, aparelhos c equipamentos para apictiliuru,
suas peças c acessórios, (código 51.69-1/99)
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Cláusula Terceira - A atividade teve inicio na data 10.02.2006 c o prazo de
duração é por tem po indeterminado;
Cláusula Quarta - O capital social que é de R$-28.000,00( vinte e oito mil
reais) dividido cm 28.000(vinte e oito mil) colas no valor de R$*=l ,00{huin
real) cada uma* altera seu capital social para R$~50,000,00cuiqücnta mil
reais) dividido em 50.000(cinqüenta mil) colas de 1.00(hum real) cada, o
aumento de R$=*22,ÜOO,OÜ(viníe e dois mil reais)» integrülizadiocs pelos sócios
n o a lo da assinatura em moeda nacional do país, distribuídosentre OS sócios» c
com a presente alteração o capital fica distribuídos entre os sócios da seguinte
forma:
Cecilio Ribeiro dos santos......................com 50% 25.000
.,R $"25.000,00
M arcos'Aurélio Gomes da silva............com 50% 25.000 cotas....RS- 25.000,00
T O T A U..................................................... 100% 50.000 cotas......R$- 50.000,00
c o

t a s . .

Cláusula Quinta - A administração da sociedade cabe aos sócios Cecilio
Ribeiro dos Santos c M arcos Aureiio Gomes da Silva, com poderes de
atribuições e comercializarem, autorizado o uso do nome empresarial, vedado»
no entanto, em atividade estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçflçs
seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar op
alienar imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios; (art-997, VI;
1.013, 1.015, 1.064 CC/2002);
láusula Sexta — Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma ict irada
mensal, a título de “pro-labore” , observadas as disposições regulamentnres
pertinentes;

(

Cláusula Sétima - Ao termino de eada exercício social, em 31 de dezembro,
os administradores prestaram contas justificadas de suas administrações,
procedendo à elaboração do Inventário, do balanço patrimonial e do balanço
de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de sitas quotas, os
lucros ou perdas apuradas.
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberação sobre as contas e designarão administrador quando for o caso;

)

Cláusula Oitava -• As cotas partes serão indivisíveis e não poderão ser cedidas
our transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em
igualdade de preços e condições o direito de preferência ao sócio que queira
adquiri-las, no caso de algum quotista pretender cedo as que possui
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Cláusula Nona - Falecendo ou Interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades con, herdeiros, sucessores c o incapaz. Não sendo
possível ou inexistindo interesses destes ou dos sóuioft remanescentes, o valor
dc seus haveres será apurado c liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente
levantado;
ParáFrago Unico - O mesmo procedimento será adotado cm oiitros casos em
que a sociedade se resolva em relação a seu sócio; Cart 1,028, 1,031 CC/2002)
Cláusula Décima A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
cotas, mas todos responderão solidariamente pela integral i/.ação do Capital
Social; (an. 1052,CC/2002)

C)

Cláusula Décima Primeira - Os administradores declaram sob as penas da Lei,
que não estilo impedidos dc exerceres a administração da sociedade, por Lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por estarem sob os efeitos
dela, a pene que vede* ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.,
ou por crime (alimentar» de prevaricação, peita ou suborno» concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra as relações dc consumo, fé
pública, ou a propriedade; (art.LOl 1 parag V' CC/2002);
B, por estarem assim ajustados c contratados, lavram este instrumento em 03
(três) vias de igual teor c data, que serão assinadas por todos os sócios
conjuntamente com duas testemunhas, sendo a primeira vias arquivada na
JUCEMA Junta Comercial do Estado do Maranhão, outra enviada para a
Delegacia da Receita Federal do Estado do M aranhão e as demais devolvidas
aos'contratanies depois de anotadas.
Imperai^ IMA„ 20 setembro de 2006.

O
ib Ribeiro dos Santos

HlAX.fr?Á li À U ií
M

arcos Aurélio Gomes da Silva

Testemunhas
ijy_i."*f

Elia? Ferreira de Holanda
Ç p£ n° 064, S6&.453U34
RG 41^213,048 SSPMA

_ _____ __

Maria Dalva Ferreira de Holanda
C PFn* 343,713.223-15
R G N ° 1.372.927 SSPMA
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ALTERAÇÃO N.° 02 CONTRATUAL OA SOCIEDADE: C. M. DISTRI
BUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA -E P P

.

f»

l b.'"> <

J.P

'
„ V
■ ■
CECÍLIO RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, natural de D. Pedro M aranhão,
casado em regime dc com unhão parcial de bens, comerciante, residente e
dom iciliada nesta cidade de im peratriz M aranhão na Rua Henrique Dias n" 72
bairro Bacuri, CEP 65901-140, nascido em 20/11/1958, portador da Cédula de
Identidade N.° 283,394 SSPMA e C.P.F. n.° 124.684.953-49 e M ARCOS
AURÉLIO CiOMES DA SILVA, brasileiro, natural de Imperatriz M aranhão.
solteiro, com erciante, residente e dom iciliado nesta cidade de Imperatriz M aranhão
na Rua 04 quadra 703 casa n° 28 Bairro parque do Buriti CEP 65916-340, portador
da .cédula de identidade n° 4665292*2 SSPMA e CPF n* 523.675.923-49, nascido
em 18.01.1977, únicos sócios da C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES
DE M EDICAM ENTOS LTDA - EPP, com sede nesta cidade de Imperatriz
M aranhão, na Rua Tancredo Neves n° 1124 Bairro Vila Nova C E P 65913-230,
registrada na Junta Com ercial do Estado do M aranhão JfUCEMA sob o
N1RE n.'
21200593177 por despacho
de 16,02,2006 c inscrita no CNPJ
sob n.®
07.842.423/0001-06 e alteração de n° 20060335785 por despacho de 26.09.2006
resolvem, assim, alterar, o contrato Social m ediante as seguintes cláusulas:
Cláusula Prim eira - Altera seu capital social para R$ 92.000,00 (noventa e dois mil
reais) dividido em 92.000 (noventa e dois mil) cotas de RS 1.00 (hum real) cada,
que a presente alteração foi integralizada pelos as sócios em moeda corrente do
Pais perante a assinatura da presente alteração, com a presente alteração o Capital ■
Social fica distribuído da seguinte forma:
C ecilio Ribeiro dos Santos....... ...... ................. 50% ...com 46.000 cotas.-RS~46.000,00
M arcos Aurélio Gom es da S ilva.-..;.......50%...com 46.000 cotas ,R$ 46.000,00
T o ta l............-......... .................... .............................................. 92.000 cotas.R S -92.000,00
Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as dem ais cláusula deste contrato.
E, por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e data, que serão assinadas por todos os sócios conjuntamente
com duas testem unhas, sendo a primeira via arquivada na JUCEM A Junta
Com ercial do Estado do M aranhão, outra enviada para a Delegacia da Receita
Federal do Estado do M aranhão e as demais devolvidas aos contratantes depois dc
anotadas.
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C. M. Distribuidora c R ep re^ sa ç^ çs de iMte^teamentos Ltda
»'

-

-

‘

4 .'

*

*

Testem unhas:

Márcio Afex da Silva üiniz
CPF N .°004.944.313-50
RG N.0 16330122001 -1SSP-M A
!E

M aria Dalva Ferreira de Holanda
CPFN.0 343.712.223-15
RG K ° 1.372.927 SSP-MA

A L T E R A Ç Ã O N.° G3 C O N TR A TU A L DA S O C IE D A D E C. M. D ISTR I
B U ID O R A E R EPR E S EN TAÇ Õ E S DE M E D IC A M E N TO S LT D A - EPP

CECILIO RÍBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, natural de D. Pedro Maranhão,
casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e
domiciliado nesta cidade de Imperatriz M aranhão na Rua Henrique Dias n° 72,
bairro Bacuri, CEP 65901-140, nascido em 20/11/1958, portador da Cédula de
Identidade N °283.394 SSPMA e C.P.F. n.° 124.684.953-49 e
MARCOS
AURÉLIO GOM ES DA SILVA, brasileiro, natural de Imperatriz Maranhão,
solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Imperatriz Maranhão
na Rua Q uatro Casa 28 Quadra 703, Bairro parque do Buriti CEP 65916-330,
portador da cédula de identidade n° 4665292-2 SSPMA e CPF n° 523.675.923-49,
nascido em 18/01/1977,
únicos sócios da C. M. DISTRIBUIDORA E
REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, com sede nesta cidade
de Im peratriz M aranhão, na Rua Tancredo Neves n° 1124 Bairro Vila Nova CEP
65913-230, registrada na Junta Comercial do Estado do M aranhão JUCEMA sob o
NIRE n.°21200593177, por despacho de 16/02/2006 e alterações de n°
20060335785, por despacho de 26/09/2006,e de n° 20090096630 por despacho de
27/02/2009, inscrita no CNPJ sob n.° 07.842.423/0001-06, resolvem, assim,
alterar, o contrato Social mediante as seguintes cláusulas:

\ \

,ly, ,

‘ >|y[)\
V\

Cláusula Prim eira - Altera seu capital social para R $ = l l 0.000,00 (cento e dez mil
reais) dividido em 110.000 (cento e dez mil) cotas de R$=T,00 (hum real) cada, que
a presfonte alteração foi integralizada pelos os sócios em moeda corrente do
País,perante a assinatura da presente alteração, com a presente alteração o Capital
social fica distribuído da seguinte forma:
Cecilio Ribeiro dos S an to s......................50.00%.......55.000 cotas..^$= 55.000,00
M arcos Aurélio Gomes da Silva............. 50.00%....... 55.000 cotas...RS^SS.OOO,00
Total...........................................................100,00%... 110.000 cotas..R$=l 10.000,00
Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusula deste contrato.
E, por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e data, que serão assinadas por todos os sócios conjuntamente
com duas testem unhas, sendo a primeira via arquivada na JUCEM A Junta
Comercial do Estado do Maranhão, outra enviada para a Delegacia da Receita
Federal do Estado do Maranhão e as demais devolvidas aos contratantes depois de
anotadas.
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Marcos Aureiio Gomes da Sila
Testemunhas:
M árcio Alex da Silva Diniz
CPF N.° 004.944.313-50
RG N.° 16330122001-1 SSP-MA

M aria Dalva Ferreira de Flolanda
CPF N.° 343.712.223-15
RG N.° 1.372.927 SSP-M

JUNTA COMEfiCÍAL D0 ESTADO D0 MARAWWÃn
Píoiocolo: 0SK06659-(.i
2 m p f c s a . il 2 0 M S 3 !? ?

Cfi}^gy(H)
- -.. .. ............ as2ã*w fn;sasji«.w

0ffiTÚRIO«EVÊDgB^

„„

Autenticação Digital

De acorto cornos sftaos
3* 8 T1 Inc. V 8\ 41 e S2 de U l Federal8.&3S/1994 c Art. 6 Iflc. XH
cta Lw kfiladurt B.721/2008 ms+ntitx> a presente m a^um d^alzada. 'wpfoUtçáo W
do documento apresentado e cortando neete ata O referido 6 verdade. Òóu <ó

Cód. Autenticação: 57671401201216390336-10; Data: 14/01/2020 12:22:1

õ

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AJQ68742-68Q2; :

^

sh>c

OFÍCIO 0£ REGISTRO CÍV3L DAS PÊSSOAS NATURAIS %

Valor Total d0 Alo: RS4‘56

Confira os dados do ato em: https://selodtgital.tJfA.jus.br ;

r-ML

-

« >

er

*í .

>

A C 199434

Xx
A LTE R A Ç Ã O N.° 04 CO NTRATUAL DA SO CIEDADE C. M. DISTRI
BUIDORA E REPRESENTAÇÕES D E M EDICAM ENTO S LTDA EPP

CECILIO RIBEIRO DOS SANTOS, Brasileiro, natural de D. Pedro Maranhão,
casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e
domiciliado na cidade de Imperatriz Maranhão na Rua Henrique Dias n° 72, bairro
Bacuri, CEP 65901-140, nascido em 20/11/1958, portador da Cédula de Identidade
N.°90803393-0 SSP-MA e C.P.F. n.° 124.684.953-49, e MARCOS AURÉLIO
GOMES DA SILVA, brasileiro, natural de Imperatriz Maranhão, solteiro,
comerciante, nascido em 18/01/1977, portador da cédula de identidade n°
4665292-2 SSPMA expedida em 22/12/1992 e CPF n° 523.675.923-49, residente e
domiciliada na cidade de Imperatriz Maranhão, na Rua Quatro casa n° 28 quadra
703 Bairro Parque Buriti CEP 65916-340, únicos sócios da C. M.
DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,
com sede na cidade de Imperatriz Maranhão, na Rua Tancredo Neves n° 1124
Bairro Vila Nova CEP 65913-230, registrada na Junta Comercial do Estado do
Maranhão JUCEMA sob o NIRE n.°21200593 J 77, por despacho de 16/02/2006, e
alterações: a) n°20060335785, por despacho de 26/09/2006, b) n° 20090096630 por
despacho 27/02/2009 e c) n° 20090665945 por despacho de 04/12/2009 , inscrita no
CNPJ sob n.° 07.842.423/0001-06, resolvem, assim, alterar, o contrato Social
mediante as seguintes cláusulas:
Cláusula Primeira - Admitir para a sociedade MARCIA GOMES DA SILVA,
brasileira, natural de Imperatriz Maranhão, solteira, comerciante, nascida em
15.04.1978, residente e domiciliada nesta cidade de Imperatriz Maranhão na Rua
Quatro n° 20 Quadra 703 Bairro Parque do Buriti, CEP 65916-340, portadora de
cédula de identidade n° 4651192-0 SESP-MA, expedida em 22/12/1992 e CPF N°
523.675.683-91
Cláusula Segunda - Retira-se da sociedade o sócio CECILIO ROBEIRO DOS
SAN I OS, detendor de 55.000(cinqüenta e cinco mil) cotas no valor de R$=1,00
(hum real) cada uma, no total de RS^SS.OOO.OO (cinqüenta e cinco mil reais), que
cede e transfere, todas as suas cotas, para os sócios: Sr. MARCOS AURÉLIO
GOMES DA SILVA, 53.900 (cinqüenta e três mil e novecentas) cotas e
para
a
nova sócia MARCIA GOMES DA SILVA, 1.100 (hum mil e cem ) coías, dando
plena e rasa quitação sem nada mais a reclamar de direitos na sociedade tanto no
passivo como no ativo, em Juízo ou fora dele, ficando livre da sociedade de todos
os deveres tanto no passivo como no ativo.
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Cláusula Terceira — Com a presente alteração de sócios o çapital social fica
distribuído da seguinte forma:
' * •'’*
Marcos Aurélio Gomes da Silva............. 99.00% com 108.900 cotas...RS^ 108.900,00
Márcia Gomes da Silva....................................... 1.00% com 1.100 cotas..R$^l .100,00
Total........... .............................................. 100,00% com 110.000 cotas.. R$=l 10.000,00
Cláusula Quarta - Altera a administração da sociedade que cabe ao sócio Marcos
Aurélio Gomes da Silva, com poderes de atribuições e comercializar, autorizado o
uso do nome empresarial, vedado.no entanto em atividade estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros,
bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização dos outros
sócios; (art.997;VI; 1.013, 1.015, 1.064 CC/2002);
Cláusula Quinta - O administrador declara sob aspenas da Lei, que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por estai- sob os efeitos dela, a pene que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, Concussão, peculato, ou outra a economia popular,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade: (art. 1.011 paraç.i0
CC/2002);
E, por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e data, que serão assinadas por todos os sócios conjuntamente
com duas testemunhas, sendo a primeira via arquivada na JUCEMA Junta
Comercial do Estado do Maranhão, outra enviada para a Delegacia da Receita
Federal do Estado do Maranhão e as demais devolvidas aos contratantes depois de
anotadas.
Im peratriz M aranhão, 11 d e novem bro d e 2011
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j! / ______

Jbeiro dos Santos

JlÈâJLux) / H - o ú

JcíU.

Marcos Aurélio Gomes da Silva

Cio*

Márcia Gomes
iTcs da Silva
Sil
Testemunhgs:
Márcio Álbx da Silva Diniz
CPF N.° 004.944.313-50
RG N.° 16330122001-1SSP-MA
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DA SOCIEDADE
:OES DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

MARCOS A URÉLIO GOM ES DA SILVA, brasileiro, natural de Imperatriz
Maranhão, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade
de
Imperatriz Maranhão na Rua Quatro casa n° 28 Quadra 703, bairro Parque do
Buriti CEP 65916-340, nascido em 18.01.1977, portador da cédula de identidade
n°4665292-2 SESP-MA, expedida em 22/12/1992 e CPF N° 523.675.923-49, e
M ARCIA GOM ES DA SILVA, brasileira, natural de Imperatriz Maranhão,
solteira, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz Maranhão na
Rua Quatro casa n° 20 Quadra 703, bairro Parque do Buriti, CEP 65916-340,
nascida em 14.04.1978, portadora da cédula de identidade n° 4651192-0 SESP-MA,
expedida em 22/12/1992 e CPF N° 523.675.683-91, únicos sócios da C. M.
DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE M EDICAM ENTOS LTDA EPP, com sede na cidade de Imperatriz Maranhão, na Rua Tancredo Neves n° 1124,
bairro Vila Nova CEP 65913-230 registrada na Junta Comercial do Estado do
Maranhão JUCEMA sob o NIRE n° 21200593177 por despacho de 16/02/2006 e
alterações: a) n° 20060335785 por despacho de 26/09/2006, b) n° 20090096630 por
despacho 27/02/2009, c) n°20090665945 por despacho 04/12/2009 e d) n°
21200593177 por despacho de 23.11.2011,
inscrita no CNPJ
sob
n.°07.842.423/0001-06, resolvem, assim, alterar, o contrato Social mediante as
seguintes cláusulas:
Cláusula Primeira - Altera o seu objetivo social para:
4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odonto-médico-hospitalar, partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente, partes e peças
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em
geral não especificado
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
(7^k^

Alteração C o n tra tu a l- C. M. D istribuidora e Representações de M edicamentos
Ltda - EPP

Cláusula Segunda - Altera a participação entre os sócios, a sócia Mareia Gomes da
Silva adquire do sócio Marcos Aurélio Gomes da Silva, 53.900 (cinqüenta e três
mil e novecentos) cotas, que representa R$=53.900,00 (cinqüenta e três mil e
novecentos reais) que a mesma pagou ao sócio em moeda corrente do País, com a
alteração entre os sócios o Capital Social ficou assim distribuído:
M arcos Aurélio Gomes da Silva............... com 50,00% 55.000 cotas R$=55.000,00
M árcia Gomes da Silva............. ..................com 50.00% 55.000 cotas R$=55.000,0ü
T otal............................... , .............................. 100.00% 1 100.000 cotas R$=l 10.000,00
Cláusula Terceira - A administração da sociedade caberá as sócios, MARCOS
AURÉLIO G O M ES DA SILVA e MARCIA GOM ES DA SILVA, sendo-lhes
vedados delegarem seus poderes de administração e gerencia a pessoas estranhas ao
quadro social da empresa; a sociedade será representada Ativa e Passiva, Judicial e
Extra-Judicialmente, em CO NJUNTO ou ISOLADAM ENTE
por qualquer
das sócias, com poderes de atribuições e comercialização, autorizados o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividade estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como
onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios;
Cláusula quarta - Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão
impedidas de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em
virtude de condenações criminais, ou por estarem sob os efeitos dela, a pene 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 as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;
Cláusula quinta - Permanecem inalteradas as demais cláusula deste contrato.
E, por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e data, que serão assinadas por todos os sócios conjuntamente
com .duas testemunhas, sendo a primeira via arquivada na JUCEMA Junta
Comercial do Estado do Maranhão, outra enviada para a Delegacia da Receita
Federal do Estado do Maranhão e as demais devolvidas aos contratantes depois de
anotadas.
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Alteração Contratual: C. M. Distribuidora e Representações de Medicamentos-Lida
- EPP
Imperatriz Maranhão, 10 de junho de 2015
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x da Silva Diniz
4.944.313-50
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Maria Dalva Ferreira de Flolanda
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Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 03/07/2015 Sob

20150453132

Protocolo : 150453132 de 1S/0S/2015 NIRE: 21200693177

C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESEN TAÇÕ ES DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Chancela ; O00FC24D5EAOCOF19B014BA52C40E3708221FA38
SSo Luís, OS/07/2015

Lllian Tlieresa Rodrigues Mendonça
SeCTe!ário(a) Geral

í

ALTERAÇÃO N.° 06 CONTRATUAL DA SOCIEDADE
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
MARCOS AURÉLIO GOMES DA SILVA, brasileiro, natural de Imperatriz
Maranhão, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de
Imperatriz Maranhão na Rua Quatro casa N° 28 Quadra 703, bairro Parque do
Buriti, CEP 65916-340, nascido em 18.01.1977, portador da cédula de
identidade N° 4665292-2 SESP-MA, expedida em 22.12.1992 e CPF n°
523.675.923-49, e MARCIA GOMES DA SILVA, brasileira, natural de
Imperatriz Maranhão, casada em regime de comunhão parcial de bens,
comerciante, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz Maranhão na Rua
Quatro casa n° 20 Quadra 703, bairro Parque do Buriti, CEP 65916-340,
nascido em 14.04.1978, portador da cédula de identidade n° 4651192-0 SESPMA, expedida em 22.12.1992 e CPF n° 523.675.683-91, únicos sócios da C. M.
DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,
com sede na cidade de Imperatriz Maranhão, na Rua Tancredo Neves n° 1124,
bairro Vila Nova CEP 65913-230, registrada na Junta Comercial do Estado do
Maranhão JUCEMA sob NIRE n° 21200593177, inscrita no CNPJ sob n°
07.842.423/0001-06, resolvem, assim, alterar, o contrato social mediante as
seguintes cláusulas:
Cláusula Primeira - Altera o seu objetivo social para:
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias
em geral não especializado; (isto e, sem predominância de mercadorias ou
grupos de mercadorias especificas)
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar;
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para
uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
4669-9/99 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente; partes e peças; (instrumentos e equipamentos de
medidas)

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2017 14:37 SOB N° 20171167520.
PROTOCOLO: 171167520 DE 18/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇAO:
C^7M?7DISTRIBDIDORA2E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA -

JUCEMA

EPP
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO L UÍS t 22/09/2017
www. empresafacil .ma.gov.br

A

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Cláusula Segunda - Altera a participação estre os sócios e capital social. A
sócia Mareia Gomes da Silva, passa e transfere ao sócio Marcos Aurélio
Gomes da Silva, 35.00 (Trinta e Cinco Mil) Quotas de capital, passando a ter
20.000 (Vinte Mil) Quotas de capital. O sócio Marcos Aurélio Gomes da Silva
recebe a Quantia de 35.000 (Trinta e Cinco Mil) quotas de capital, da sócia
Mareia Gomes da Silva, passando a ter 90.000 (Noventa Mil) quotas de
capital. O sócio Marcos Aurélio Gomes da Silva integraliza e subscreve a
quantia de 90.000 ( Noventa m il) quotas de capital em moeda corrente do pais
a partir da data deste ato. O capital social de 110.000 ( Cento e Dez Mil) quotas
passa a ser de 200.000 (Duzentas Mil) quotas. Cada quotas corresponde o
valor de R$ 1,00 (um real) e devido sua sessão e transferência passa a ser
distribuído neste ato em moeda corrente do País da seguinte forma:
Sócios
Mareia Gomes da Silva
Marcos Aurélio Gomes da Silva
Total

Quotas
20.000
180.000
200.000

R$
20.000,00
180.000,00
200.000,00

Cláusula Terceira - A administração da sociedade caberá aos sócios
MARCOS AURÉLIO GOMES DA SILVA e MARCIA GOMES DA SILVA,
sendo-lhes vedados delegarem seus poderes de administração e gerência a
pessoas estranhas ao quadro social da empresa; a sociedade será
representada Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicialmente, em CONJUNTO ou
ISOLADAMENTE por qualquer dos sócios, com poderes e atribuições e
comercialização, autorizados ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto,
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em
favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar
imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios;
Cláusula Quarta - O Administradores declaram sob as penas da lei, de que não
estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência.
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Vli - Permanecem inalteradas as demais cláusulas deste contrato.

DISPOSIÇÕES FINAIS
VIII - Os casos omissos serão tratados pelo que regulam os artigos 997 a
1038, do Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/2002 - Código Civil.
Parágrafo Único - A sociedade, em casos omissos na lei 10.406/2002, regerse-á, conforme prevê seu artigo 1.053, Parágrafo Único, supletivamente, pelas
normas das sociedades anônimas.
I - As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Imperatriz,
Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.
II - Os sócios declaram sob as penas da Lei que não estão inclusos em
quaisquer crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedilos de exercer atividades mercantis.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em
única via , para que produza os efeitos legais, e arquivada na Junta Comercial
do Estado do Maranhão.

Imperatriz Maranhão, 05 de Setembro de 2017

Marcos Aurélio Gomes da Silva
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Mareia Gomes da Silva
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES 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.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 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 D igital' ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.
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 N° 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: Se/o Digital: ABC12345X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://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 C. M. DISTRIBUIDORA E
REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na
cópia autenticada, sendo da empresa C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/02/2020 13:30:54 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiaital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1437016
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 16/01/2021 12:02:04 (hora local).
'Código de Autenticação Digital: 57671601201144470264-1
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 07.842.423/0001-06
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 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 n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:09:14 do dia 26/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/06/2020.
Código de controle da certidão: 45BA.C1C1.ACEF.1B89
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA
N° Certidão: 018940/20

D atada

05/03/2020 09:14:15

Inscrição Estadual: 122254546

CPF/CNPJ:07842423000106

Razão Social: C M DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço:

AVE TANCREDO NEVES, 1124 CEP: 65913230

Telefone:

(99)35252688

Município: IMPERATRIZ

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas

ME

UF: MA

nosistema desta Secretaria,

substanciado pelo art. 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo205 da lei

n°

5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não
vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

TIPO
AUTO DE INFRACAO
AUTO DE INFRACAO

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS
DATA EMISSÃO
DOCUMENTO
21/12/2015
400564005039
20/01/2016
400664000113

AUTO DE INFRACAO

400664000519

22/02/2016

SITUAÇÃO
PARCELADO
PARCELADO
PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/07/2020.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/03/2020 09:14:15

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
N° Certidão: 011863/20

D atada

02/03/2020 14:35:07

Inscrição Estadual: 122254546

CPF/CNPJ:07842423000106

Razão Social: C M DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço:

AVE TANCREDO NEVES, 1124 CEP: 65913230

Telefone:

(99)35252688

Município: IMPERATRIZ

ME

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156 da lei n° 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei
n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos
inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

TIPO
AUTO DE INFRACAO

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS
DATA EMISSÃO
DOCUMENTO
21/12/2015
400564005039

SITUAÇÃO
PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/06/2020.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/03/2020 17:02:06

CERTIFICADO

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Rua Godofredo Viana, N°750, Centro - Imperatriz (MA)
CNPJ: 06.158.455/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND
Número: 0 0 0 0 0 6 2 0 1 6 2 0 2 0
Data de expedição: 30 /0 3 /2 0 2 0 08:07:08
A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do
departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte C. M.
DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA que
possui o CNPJ 07 .842 .423/ 0001-06 abaixo qualificado, encontra-se em
situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando
débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até
a presente data.
Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente
comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM.
DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 07.842.423/0001-06
Razão Social: C. M. DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA

E REPRESENTAÇÕES

DE

Endereço: RUA TANCREDO NEVES
Número: 1124
Município: IMPERATRIZ

Bairro: VILA NOVA
Estado: MA

Regime tributário:

Data de inicio de atividade:

SIMPLES NACIONAL

16/02/2006

Código de validação: 21974B769796BAF146CF60540138136B
Data de validade da certidão: 29/05/2020
Finalidade: LICITAÇÃO

Consulta Regularidade do Empregador

30/03/2020

Voltar

Imprimir

CAiXA

C A IX A E C O N Ô M IC A F E D E R A L

Certificado de R egularidade
do FGTS - CRF

In scrição :
0 7 .8 4 2 .4 2 3 /0 0 0 1 -0 6
Razão S o cia is m d i s t r i b u i d o r a
Endereço:
R ta n c re d o n eves

e r e p r e s e n t a ç õ e s d e m e d ic a m e n t o s l t d a

1124 / v i l a n o v a / i m p e r a t r i z / m a / 6 5 9 1 3 -2 3 0

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 0
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com 0 FGTS.
V a lid a d e :2 2 /0 3 /2 0 2 0 a 19/07/2020
C ertificação N úm ero: 2020032202060973641015
Inform ação obtida em 3 0/0 3/2 0 20 0 8:1 1 :2 9

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
w w w .c a ix a .g o v .b r

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 07.842.423/0001-06
Certidão n°: 192862909/2019
Expedição: 26/12/2019, às 08:55:02
Validade: 22/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que c.

l

m

.

distribuidora

t
(m a t r i z E

07 . 8 4 2 . 4 2 3 / 0 0 0 1 - 0 6 ,

e

representações

d
NÃO

de

medicamentos

a
inscrito (a) no CNPJ sob o n°
Ba nc o N ac i o n a l de D ev e d o r e s

f i l i a i s ),

CONSTA

do

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
T r ib un ai s do Tr a b a l h o e est ão a t u a l iz a do s até 2 (dois) dias
a n t e r io re s 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 v er if ica çã o de sua
a u t e n t i c i d a d e no po rta l do Tr ibu n al S u p e r i o r do Tr a b a l h o na
In ternet (h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Na cio na l de D eve do res T ra ba lh is ta s cons tam os dados
n e c e ss ár io s à i d e n t i fi ca çã o das pesso as nat urais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos ju di cia is trabalhistas, inclusive no co n ce rn en te aos
recolhimentos p r e v i d e n c i á r i o s , a honorários,
a c us tas ,
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.

D ú v id a s e s u g e s t õ e s :

c n d t@ ts t.ju s .b r

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COM ARCA DE IMPERATRIZ
FÓRUM

“MIN. HENRIQUE DE LA ROCQUE ALMEIDA”

í t

Rua Rui Barbosa, s/n* Centro. Imperatrk-MA CEP 65900-440
71-/.: (0**99) 3529-2039

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

I

C ER TID Ã O DE FALÊNCIA
USANDO da faculdade que m e confere a Lei, CERTIFICO
a requerim ento verbal de pessoa interessada que, dando busca nos Livros de
registro de DISTRIBUIÇÃO dos feitos, referentes à FALÊNCIA OU
CONCORDATA, do m ês de junho de 1971 até a presente data.06/05/2020 às
08h45. NÃO CONSTA distribuição algum a de pedido de FA LÊN C IA ou
CO N CO R D A TA
E/O U
RECUPERAÇÃO
JU D IC IA L
contra
C ___M .

DISTRIBUIDO RA
E
R E PR ESEN TA Ç Õ ES
PE
M E D IC A M EN T O S LTDA-EPP. em presa estabelecida nesta cidade e
com arca de Imperatriz, estado do M aranhão. Inscrita no CNPJ sob o n°

07 .842.423/ 0001- 06 .
CERTIFICO, ainda que a S ecretaria Judicial de D istribuição
a m eu cargo, é a única existente nesta C idade e C om arca de Im peratriz. O referi
do é verdade, me reporto e dou fé. D ada e passada a presente C ertidão nesta Se
cretaria, C idade e C om arca d eJjjip eratriz, E stado do M aranhão, aos 06 (seis) dias
do mês de 05 (maio) <lp aniTae 2020 (Dois Mil e Vinte). Eu, A ríete dos Santos
Sousa M artins, ______ V _ _ _ , A uxiliar Judiciário, matrícula 116236, digitei e
datei. Eu, EDILENE BANDEIRA DE AR AÚJO , Distribuidora Judicial desta .
Com arca, assino.
Obs.: Esta Certidão Judicial é válida por 60 (sessenta dias), em itida em uma
única via, sem rasuras e m ediante assinatura do servidor, conform e os Arti
gos 198 e 199 do Código de Normas.
Im peratriz, 06 de maio d e 2020.

05/02/2020

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/57671601201144470231

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COM ARCADE
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.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

\

;

£•"

*
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_

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 Digitai' ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.
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 N° 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: ABC12345X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://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 C. M. DISTRIBUIDORA E
REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na
cópia autenticada, sendo da empresa C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/02/2020 13:30:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiaital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1437017
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 16/01/2021 12:02:04 (hora local).
'Código de Autenticação Digital: 57671601201144470231-1
‘ Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N“ 003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb97c3f496f9d2e5f5531f8e0ed293282df52b1695b07db2ca1df2f770d6e2efdb8b12f949378552c21f28deff8ba8e
b6702fa1 b1 e28b6895fd15d53967d94401

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/57671601201144470231
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Autenticação Digital
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Cód. Autenticação: 57671601201144470264-1; Data: 16/01/2020 11:47:
AL,
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Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ74043-W0V2:
Valor Toial do Ato: R$4,56
fira Os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ESTADO DO MARANHAO

/

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DA POL1TFCA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

e*i(f

< u

ALVARA DE AUTORIZAÇAO SANITARIA

N° 428-PRD
A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através
do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à
Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60
da Lei Complementar Estadual N° 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo IM°
0101087/2019, realizou inspeção na Empresa C. M. DISTRIBUIDORA E REP. DE
MEDICAMENTOS LTDA (DISMASUL), CNPJ N° 07.842.423/0001-06, sito à
Rua Tancredo Neves, n° 1124, Vila Nova, Imperatriz - Ma, a qual irá funcionar como
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE, sob a responsabilidade
técnica de M A R C O S AURÉLIO G O M E S DA SILVA CRF/MA N° 1434 Após a
inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições
satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará,
conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual n° 039/1998
São Luis - Ma, 16 de Julho de 2019.

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO

SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG FISC
E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

....-
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Autenticação Digital
De ftcqrdo com o s qrüOOS 1”, 3P« 7" bic. V B°. 41 6 52 d a Lei Faderal 8^>35/1994 e An. 6 inc. XII
da le i Estedual 8.721/2008 autentico o presente imagem digitefizeda, reprodução fle)
do doçwn«nto apm en U d o 9 con'a"do ne»te ato O rotèndg t ve-tfede Dou <«

Cód. Autenticação: 57671601201144470231-1; Data: 16/01/2020 11:47:

ck»^

.Vófoof A?»vMó <Je Miranda
Trtvfer

Selo Digital de Fiscalização Tipo NormáfC. AJQ?4042-ZXOU.
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Ira os dados do ato em: hitps://selodigital.tjpb.jus.br

ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

-V í/
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ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

N° 425-PRD
A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através
do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à
Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60
da Lei Complementar Estadual N° 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo N°
0101077/2019, realizou inspeção na Empresa C. M. DISTRIBUIDORA E REP. DE
MEDICAMENTOS LTDA (DISMASUL) CNPJ N° 07.842.423/0001-06, sito à
Rua Tancredo Neves, n° 1124, Vila Nova, Imperatriz - Ma, a qual irá funcionar como
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, sob a responsabilidade técnica de
M A R C O S AURÉLIO G O M E S DA SILVA CRF/MA N° 1434 Após a inspeção
no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias
de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua
o artigo 69 da Lei Complementar Estadual n° 039/1998.

São Luís - Ma, 16 de Julho de 2019.

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

ROíyíLDO FERREIRA PEREIRA FÍLHO
CHEFE D^TDEp Xr TAMENTO DE REG FISC.
E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

OB.: A UTO RIZADO A DISTRIBUIR PRO DUTO S DA PORTARIA 344/98-M S.

1

PODER EXECUTIVO
\
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
AV. DEPUTADO LA ROQUE, N° 1229 - CENTRO ■AMARANTE DO MARANHÃO ■MA
CNPJ: 06.157.846/0001-16 - CEP: 65923-000 ■FONE/FAX: (99) 3532 • 2136 ramal (207)

^

P ro c e s s o n°. 0115/2020

DESPACHO
Trata-se de dem anda em anada por autoridade superior visando
atender a necessidade desta Prefeitura no sentido de m itigar o surto do
C O VID -19, no âm bito deste Município, após a declaração de pandem ia pela
Organização Mundial da Saúde (OMS).
A pesquisa de m ercado realiza o procedim ento de cotação de preços a
partir de consultas a tabelas oficiais, pesquisas de m ercado através de
propostas
físicas,
por
e-mail,
telefone,
internet
do
site
com prasgovernam entais.planejam ento.gov.br e bancodeprecos.com .br, outros
contratos adm inistrativos, outros Órgãos, ou pessoalm ente, bem com o pelo
aplicativo whatsapp, em estrita obediência a Instrução Normativa n°. 03/2017
do Ministério do Planejamento, Desenvolvim ento e Gestão.
Tudo é realizado de m odo a obter o preço médio e tam bém o m enor
preço estim ado mais vantajoso à Adm inistração Pública, respeitando-se, assim
a Lei de Licitações e as orientações do Tribunal de Contas.
No preço contratado já se encontram com putados todos os impostos,
tarifas, m ão-de-obra e dem ais despesas que, direta ou indiretam ente tenham
relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de
quaisquer ônus por despesas decorrentes.
No presente caso, dada a urgência que a contratação requer tendo em
vista tratar-se de objeto destinado ao com bate do COVID-19, foram
consultadas três em presas da região que atuam no ramo, em carácter
excepcional e de urgência, cujas cotações de preços seguem anexas.
Ressalta-se que diante da Pandemia causada pelo corona vírus os
preços estão com elevada margem de flutuação, sazonalidade e regionalidade,
m otivos pelos quais nos im possibilitou de utilizar tabelas oficiais e sites
especializados, que muitas vezes refletem os preços praticados em outros
Estado com m aior dem anda, e que não refletem a realidade dos pequenos
M unicípios do Estado do Maranhão.
Verificou-se que os preços ofertados estão conform e a realidade de
mercado, eis que estão dentro da mesma margem aceitável.
Por fim, é oportuno ressaltar que, em conform idade com o art. 4°E, §2°
da Medida Provisória n°. 926/2020, “Excepcionalm ente, m ediante justificativa
da autoridade competente, será dispensada a estim ativa de preços de que trata
o inciso VI do ca p ut;”.

PODER EXECUTIVO

\

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

í>
,

AV. DEPUTADO LA ROQUE, N° 1229 ■ CENTRO ■ AMARANTE DO MARANHÃO - MA
CNP Jj_06.157.846/0001-16 - CEP: 65923-000 ■ FONE/FAX: (99) 3532 ■2136 ramal (207)
Todavia, m esm o com dificuldade diante do cenário atual e como forma
de tornar a contratação mais vantajosa a adm inistração, realizamos a pesquisa
de preço nos term os da lei, onde se verificou que a em presa C. M.
DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTO LTDA, Inscrita
no CNPJ sob o n° 07.842.423/0001-06, apresentou proposta de preço com
preço global no valor de R$ 113.650,20 (cento e treze mil, seiscentos e
cinqüenta reais, vinte centavos) apresentou o m enor valor para o objeto
pleiteado.

Am arante do Maranhão/M A; 22 de maio de 2020

D epartam ento de Com pras Municipais

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA M l N CIPAL DE AM ARANTE 1)0 M ARANHÃO
AV. DEPUTADO LA ROQUE, N° 1229 - CENTRO - AMARANTE DO M A RANH ÃO - MA
CNPJ: 06.157.846/0001-16- CEP: 65923-000 - FONE/FAX: (99) 3532 - 2136 ramal (207)

\

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

nrr*

PROCESSO ADM INISTRA TIV O N" 0115/2020
REQUISITANTE: PREFEITURA MUNC1PAL DE AM ARANTE DO MARANHÀO-MA____________________________

PC
_________

■v.---— m
■'

Empresas
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de material hospitalar para
Secretaria de Saúde de Amarante do Maranhão.

HOSPITALIA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

a

DISMASUL DISTRIBUIDORA
DE MAEDICAMENTOS

DISTRIBUIDORA VIDA LTDA

Valor unitário

Valot* Global

Valor Unitário

Valor Global

Lote I Secretararia Municipal de Administração Geral
ítem

Qtd

1

20

2

Descrição dos itens
AGUA DESTILADA 5L

4.000 AGULHA DESC 25X7

UND

Valor unitário

Valor global

GL

R$ 16,50

RS 330,00

15,00

RS 300,00

RS 18,00

RS 360.00

UND

R$ 0,12

RS 480.00

0,11

RS 440,00

RS 0,13

RS 520,00

3
4

48

ALCOOL EM GEL 70% 500G

FR

RS 10,25

RS 492,00

10,00

R$ 480,00

RS 10,00

RS 480,00

96

ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML

FR

RS 10,00

RS 960,00

9,00

RS 864,00

RS 10,00

RS 960,00

5

10

ALGODÃO EM ROLO 500G

RL.

RS 19,25

RS 192,50

18,25

RS 182,50

RS 19,50

RS 195,00
RS 1.000,00

6

2

AMILASE REF 142-02/30

KIT

R$512,29

RS 1.024,58

485,70

RS 971,40

RS 500,00

7

8

AST/TGO 24ML

KIT

RS 201,50

RS 1.612,00

187.54

RS 1.500,32

RS 1.520,00

8

8

AST/TGP 24ML

KIT

RS 204,50

RS 1.636,00

188.92

RS 1.511,36

RS 190,00
RS 190,00

UND

RS 9,00

RS 9.000,00

9,00

RS 9.000,00

RS 9,00

RS 9.000,00

RS 28,70

RS 14.350,00

28,70

RS 14.350,00

RS 28,70

RS 14.350,00

RS 1.520,00

9

1.000 AVENTAL DESC MANGA LONGA

10

CEFTRIAXONA IG INJ

AMP

11

500
2

CK-MB REF 118-2/30

KIT

RS 801,45

RS 1.602,90

789,32

RS 1.578,64

RS 800.00

RS 1.600,00

12

2

CK-NAC REF 117-02/30

KT

RS 321,41

RS 642,82

299.50

RS 599,00

RS 305,00

RS 610,00

13
14

8

COLESTEROL TOTAL C/2 100ML

KIT

RS 170,50

RS 1.364,00

167,20

RS 1.337.60

RS 177,00

RS 1.416,00

6

CREATININA 200ML REF 35-100

KIT

RS 99,68

RS 598,08

94.73

RS 568,38

RS 95,00

RS 570,00

ü

15
16
17

2.000 DEXAMETASONA 4MG 2.5ML INJ.
DILUENTE P/ ANALISADOR HEMATOCLIN REF M5
53D20L
FATOR REUMATOIDE LATEX 2.5ML
8

AMP

R$ 1,60

RS 3.200,00

1,56

RS 3.120,00

RS 1,65

R$ 3.300,00

GL

R$ 485,50

RS 2.427,50

450.00

RS 2.250,00

RS 500,00

R$ 2.500,00

KIT

R$ 97,21

RS 777,68

96.04

RS 768,32

RS 100,00

228.90

RS 245.00

135.97

RS 2.289.00
RS 271.94

RS 800.00
RS 2.450.00

RS 145.00

RS 290.00

4,95

RS 14.850.00

RS 6.00

RS 18.000.00

RS 29.00

RS 1.160.00

RS 54.00

RS 5.400.00

FITA PARA URINA (URIQIJEST PLUS) REF 150/150

KIT

RS 232.48

RS 2.324,80

19

GAMA -G T REF 105-02 30

KIT

R$ 154.25

RS 308,50

20

3.000 IVERMECTINA 6MG CPD

CPD

RS 5,00

RS 15.000,00

28.55
49,50

RS 1.142,00
RS 4.950,00

18

10

r

21

40

LAMINULA 22X22MM C/1000

CX

RS 30,25

RS 1.210.00

22

100

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/100

CX

RS 52,00

RS 5.200,00

23

300

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/100

CX

RS 52,00

RS 15.600,00

49.50

RS 14.850,00

RS 54,00

RS 16.200.00

200

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/100

CX

RS 52,00

RS 10.400,00

49.50

RS 9.900,00

RS 54,00

RS 10.800.00

UND

RS 35,00

RS 1.750,00

30.00

RS 1.500.00

RS 32,00

RS 1.600,00

3,90

RS 15.600.00
RS 2.278,22

RS 3,95

RS 15.800,00

RS 165.00

RS 2.310,00

24
25

MASCARA DF. PROTEÇÃO PFF2
50
4.000 MASCARA TRIPLA Cl ELÁSTICO

UND

RS 4,00

27

14

PCR 3,5ML (LATEX)

KIT

R$ 174,96

RS 16.000,00
RS 2.449,44

162,73

28

10

SAPATILHA DESC C/100

PCT

RS 18,98

RS 189,80

16.45

26

RS 18,00

RS 180,00

RS 42,00

RS 420,00

RS 0,50

RS 1.000.00

SCALP 23 C/100

CX

RS 38,00

R$ 380,00

35,35

RS 164,50
R$ 353,50

30

2.000 SERINGA I0MLS/AG

UND

RS 0,47

RS 940.00

0,46

RS 920,00

31

2.000 SERINGA 5ML S/AG

UND

RS 0,32

RS 640,00

0,29

RS 580,00

RS 0,35

RS 700,00

RS 160,00

36,96

RS 147,84

R$41,00

RS 164,00

RS 160,00

36.96

RS 147,84

R$41,00

RS 164,00

29

10

32

4

SORO ANTI-A

UND

RS 40,00

33

4

SORO ANTI-B

UND

RS 40,00

34

6

SORO ANTI-D

UND

RS 80,00

RS 480,00

75,88

RS 455,28

R$ 80,00

RS 480,00

35

10

TOUCA DESC C/100

PCT

RS 25,25

RS 252,50

24.84

R$ 248,40

RS 26,00

RS 260,00

36

8

TRIGLICERIDES C/2 I00ML
Valor Total de Cada Empresa no Lote

KIT

RS 3.289,84
R$411,23
RS 117.424,94

AMRANTE DO MARANHÃO-MA, 22 de MAIO de 2020

________________ ______________________
Coordenador do setor de Compras

RS 3.180,16
397.52
RS 113.650,20

RS 3.216.00
RS 402,00
RS 121.295,00

/

*
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Processo n° 0115/2020
Requerente: Secretaria Municipal de Saúde
Para: CPL
DESPACHO

Declaro para fins do disposto no art. 16, II, da lei complementar n° 101, de
04 de maio de 2000, e para efeito de realização de procedimentos licitatórios
relacionados ao COVID-19, que foi aberto e incorporado ao orçamento de 2020,
crédito adicional extraordinário, e deverá ocorrer por conta da dotação orçamentária
aíiiüjwj:j
conforme abaixo:
P ROJ ET O/ATIVID AD ES

10.122.1317.2358.0000 - Enfrentamento da COVID-19

NATURA DE DESPESA

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

*

l/i Üs*Jí í* d

do Maranhão/MA, 25 de maio de 2020.
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PROCESSO N 0 0115/2020
ASSUNTO: Contratação direta por Dispensa com base na Lei n° 13.979/2020.
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de material hospitalar para
Secretaria de Saúde de Amarante do Maranhão.
Legislação Aplicável: Lei n° 13.979/2020.

DESPACHO DA CPL

1. DA ELABORAÇÃO DA DEMANDA
1.1. Deu-se início ao processo por meio de Ofício de Solicitação da Demanda e
Termo de Referência, emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde, visando à
fornecimento de material hospitalares, por dispensa de licitação, com base na Lei n°
13.979/2020, como medida de proteção para o enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

2. DA PESQUISA DE PREÇO
2.1 Com vistas a subsidiar a aquisição do presente objeto, buscou-se realizar
pesquisa de preços, conforme art. 4°-E, §1°, inciso VI, da Lei Federal n° 13.979/2020
2.2. Assim, buscou-se efetivar a pesquisa de preço por meio de contato telefônico
com potenciais fornecedores, nos termos da alínea “e” do artigo 4°-E, § 1a, VI da Lei
13.979/2020, tendo esse setor mantido contato telefônico com diversas Empresas,
entretanto, estas não possuíam em estoque e nem podiam precisar quando teriam os
itens solicitados, nem tinham como repassar o valor dos itens, face a crescente
oscilação nos preços.

2.3. Desta feita, em virtude da urgência que a situação requer, e conforme
justificativa do Setor de Cotação de Preços, resolveu dispensar a estimativa de
preços prevista no artigo 4°-E, § 1a, VI da Lei 13.979/2020, conforme autoriza o § 2o
do mesmo dispositivo legal, devendo antes da contratação ser enviado processo para
autorização do ordenador de despesa.
2.4. Assim sendo, a escolha recaiu para a única empresa que apresentou proposta,
qual seja a Empresa C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE
MEDICAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 07.842.423/0001-06.
2.5. Valor Total da dispensa: R$ 113.650,20 (cento e treze mil, seiscentos e
cinqüenta reais, vinte centavos).
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3. DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA

3.1 Nos procedim entos administrativos para contratação, a Administração tem o
dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei

8.666/93.
3.2 Porém, excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa
de alguns dos documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme
estabelecido no § 1o do art. 32 da Lei 8.666/93.

3.3. A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido:
“D eve s e r observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da
Lei n° 8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3o, da CF)
de que nas licitações públicas, m e sm o em ca so s d e dispensa
ou inexigibilidade, é obrigatória a com provação por parte da
em presa contratada de: Certidão Negativa d e Débito (IN SS art. 47, inciso I, alínea a, da Lei n° 8.212, de 1991); Certidão
Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais
(SRF-IN n° 80, d e 1997); e Certificado de Regularidade do
FG TS (CEF) (art. 27 da Lei n° 8.036, d e 1990). Acórdão
260/2002 Plenário.

3.4. Resta deixar consignado que a empresa demonstrou habilmente sua habilitação
jurídica e regularidade fiscal, vez que comprovou estar em dia com as certidões
abaixo:
- Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
- Certidão Negativa d e Débitos Trabalhistas - CNDT;
- Certidões Conjuntivas de Débitos Tributos Federais e Divida
Ativa da União;
- Certidão Negativa de Débitos e Situação Fiscal e Tributária
Estadual;
- Certidão Conjunta Negativa e da Dívida Ativa de Débitos
Municipais;
- Prova d e Inscrição no Cadastro Nacional de P esso a Jurídica
(CNPJ);
- Proposta de Preços.

Dessa forma, foram juntados aos autos documentos que comprovam a
regularidade da empresa. Concluindo-se, portanto, por sua CLASSIFICAÇÃO E
HABILITAÇÃO.
3.5.

4. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
4.1. Consoante o art. 14 da Lei Federal n° 8.666/de 21 de junho de 1993, faz parte da
instrução processual a previsão de recursos orçamentários extraordinários, conforme
documento constante nos autos.
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5. CONCLUSÃO
5.1 Diante do exposto, sugerimos encaminhar os autos da presente Dispensa de
Licitação para Procuradoria Geral do Município para apreciação e emissão parecer
jurídico da MINUTA DO CONTRATO a ser firmado entre as partes, posteriormente,
caso de acordo, encaminhem-se os autos ao Ordenador de Despesas desta

Municipalidade para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu
cargo.

26 de maio de 2020.

R ící

Presidente da (
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CONTRATO N9 ...... /2020
PROCESSO N9 0115/2020
TERMO

DE

CONTRATO

QUE

ENTRE

SI

CELEBRAM

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO,
POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE E A EMPRESA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

O MUNICÍPIO DE AMARANTE-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
AMARANTE DO MARANHÃO - P M A M /M A , sediada na Av. Deputado Ia Roque, N° 1229 - centro
- Am arante do M aranhão - MA, CNPJ N9 06.157.846/0001-16, doravante designada
CONTRATANTE, neste ato representada respectivam ente pela Secretária M unicipal de Saúde,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileira, casada, p ortador da carteira de identidade n9
xxxxxxxxxxxxxxxxx e do CPF n9 xxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e dom iciliado na nesta Cidade e a
empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de d ire ito privado, regularm ente inscrita sob o
CNPJ de n 9 xxxxxxxxxxxxxxx, situada a (endereço completo), neste ato representada pelo Senhor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Inscrito no CPF N9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato denominada
CONTRATADA, RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da Súmula de Dispensa de
licitação n.s xxxxxx/2020 e do Processo Administrativo n.9 0075/2020 - Sec. de Saúde, com
fundam ento no art. 24, IV, da Lei n9 8.666, de 21 de ju n h o de 1993, m ediante as seguintes
cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é de Contratação de empresa para o
fornecimento de material hospitalar para Secretaria de Saúde de Amarante do
Maranhão,

conform e

especificações e quantitativos

estabelecidos

no Termo

de

Referência, o qual integra este instrum ento, independente de transcrição.
Descritivo

Item

Quant

Valor Unitário

Valor Total

1.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 03 (três) meses, contados da
assinatura do Contrato, prorrogável na form a do art. 57, §19, da Lei n9 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

AMARANTE
GOVERNO 0 « GENTE
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3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ $ xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3.2. O cronograma de desembolso será realizado em parcela única, quando da entrega do
objeto, nos term os da alínea "b ", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal n 9 8.666/93.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive trib u to s e/ou impostos, encargos sociais,
tra b a lh ista s, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de adm inistração, frete,
seguro e outros necessários ao cum prim ento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As

despesas

decorrentes

desta

contratação

estão

programadas

em

dotação

orçam entária própria, prevista no orçam ento do M unicípio, para o exercício de 2020, na
classificação abaixo:
PROJETO/ATIVIDADES

T

10.122.1317.2358.0000 - Enfrentam ento da COVID-19

_______________________________________________________________________________________
NATURA DE DESPESA

3.3.90.30.00 - M aterial de Consumo

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O pagamento será fe ito pela Secretaria M unicipal Saúde de Am arante do Maranhão, em
m o e d a corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, d ire to na Conta da
C o n tra ta d a e ocorrerá até no m áxim o de 30 (trin ta ) dias após a data do recebim ento
defin itivo do m aterial, m ediante a apresentação da com petente Nota Fiscal ou Fatura;
5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de
pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel
tim brado, contendo o n9 do processo licitatório, as informações para crédito em conta
corrente como: nome e núm ero do Banco, nome e núm ero da Agência e núm ero da
conta, anexando a Nota Fiscal devidam ente atesta, em itida sem rasura, em letra bem
legível, ju n ta m e n te com cópia do contrato, cópia da nota de em penho como tam bém as
demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão
Negativa de Débito ju n to à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e

«M«RflNTE
GOVERNO DO GENTE
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certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado
e do M unicípio.
5.2. C om o condição p ara A d m in istra çã o e fe tu a r o p a g a m e n to , a licita n te ven ced o ra d e v e rá
m a n te r as m e s m a s co n d içõ es d e habilitação;
5.3. O recebim ento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho
do serviço prestado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização da referida obra;
5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser em itida pela própria Contratada, obrigatoriam ente com o
núm ero de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se
a dm itindo notas fiscais/faturas em itidas com o utro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇÕES
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n9 8.666,
de 1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. A CONTRATADA só deverá executar os serviços referidos no presente Termo de
Referência, cujo prazo de execução coincidirá com o de vigência do contrato.
7.2. As condições de entrega e recebim ento do serviço são aquelas previstas no Termo
de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.
8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela
CONTRATANTE, na form a estabelecida no Lei Municipal.
9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência.
10. CLÁUSULA DÉCIMA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1.1.

Comete infração adm inistrativa nos term os da Lei n 9 8.666, de 1993 e da Lei n9

10.520, de 2002, a Contratada que:

«MflRflNTE
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1.1.1.

inexecutar to ta l ou parcialm ente qualquer das obrigações assumidas em

decorrência da contratação;
1.1.2.

ensejar o retardam ento da execução do objeto;

1.1.3.

fraudar na execução do contrato;

1.1.4.

com portar-se de m odo inidôneo;

1.1.5.

com eter fraude fiscal;

1.1.6.

não m antiver a proposta.

1.2.

A Contratada que com eter qualquer das infrações discriminadas no subitem

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e crim inal, às seguintes sanções:
1.2.1.

advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem

prejuízos significativos para a Contratante;
1.3.

m ulta m oratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadim plida, até a data do efetivo inadim plem ento,
observando o lim ite de 30 (trinta ) dias;
1.3.1.

m ulta compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor to ta l do

contrato, no caso de inexecução to ta l do objeto;
1.3.2.

em caso de inexecução parcial, a m ulta compensatória, no mesmo

percentual do subitem acima, será aplicada de form a proporcional à obrigação
inadim plida;
1.3.3.
ou

suspensão de licitar e im pedim ento de contratar com o órgão, entidade

unidade adm inistrativa

pela qual a Adm inistração

Pública opera e atua

concretam ente, pelo prazo de até dois anos;
1.3.4.

im pedim ento de licitar e co ntra ta r com o M unicípio de Am arante do

M aranhão/M A com o conseqüente descredenciamento no Sistema de Cadastro
Próprio da P M A /M A pelo prazo de até cinco anos;
1.3.5.

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adm inistração

Pública, enquanto perdurarem os m otivos determ inantes da punição ou até que seja
prom ovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
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1.4.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n9 8.666, de 1993,

a Contratada que:
1.4.1.

tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude

fiscal no recolhim ento de quaisquer tributos;
1.4.2.

tenha praticado atos ilícitos visando a fru strar os objetivos da licitação;

1.4.3.dem onstre não possuir idoneidade para contratar com a Adm inistração em
virtu d e de atos ilícitos praticados.
1.5.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

adm inistrativo que assegurará o co ntra d itório e a ampla defesa à Contratada, observandose o procedim ento previsto na Lei n9 8.666, de 1993.
1.6.

A autoridade com petente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do in fra to r, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Adm inistração, observado o princípio da proporcionalidade.
1.7.

As penalidades serão obrigatoriam ente registradas no Sistema de Cadastro

Próprio da PMA/M A.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
11.1.

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no

art. 78 da Lei n9 8.666, de 1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem prejuízo das sanções aplicáveis.
11.2.

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com /em outra pessoa

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Adm inistração à continuidade do contrato.
11.3.

Os casos de rescisão contratual serão form alm ente m otivados, assegurado-se à

CONTRATADA o d ire ito à prévia e ampla defesa.
11.4.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

adm inistrativa prevista no art. 77 da Lei n9 8.666, de 1993.
11.5.

O term o de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes

aspectos, conform e o caso:
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11.5.1.

Balanço dos eventos contratuais já cum pridos ou parcialm ente cumpridos;

11.5.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3.
12.

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES
12.1.

É vedado à CONTRATADA:
12.1.1.

caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação

financeira;
12.1.2.

in terro m pe r a execução contratual sob alegação de inadim plem ento por

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12.1.3.
13.

Subcontratar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.
13.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições

contidas na Lei n9 8.666, de 1993 e demais normas gerais de licitações e contratos
adm inistrativos e, subsidiariam ente, segundo as disposições contidas na Lei n9 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO
14.1.

incum birá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrum ento, por

extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n9 8.666, de 1993.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA Q U IN TA -FO R O
15.1.

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de

C ontrato será o da Comarca de Am arante do M aranhão/M A.
Para firm eza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três)
vias de igual teo r, que, depois de lido e achado em ordem , vai assinado pelos contraentes.

Amarante do M aranhão/M A , xxx de xxxxxxxxxxxxx de 2020.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AMARANTE
GOVEHNO UO GENTE
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CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

AMARANTE
G O V EK N O O fí GENTE
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PROCESSO N.° 0115/2020
Requerente: Comissão Permanente de Licitação - CPL
Modalidade: Dispensa de Licitação
Assunto: Contratação de empresa para o fornecimento de material hospitalar para Secretaria

de Saúde de Amarante do Maranhão.
Fundamentação Legal: Art. 4° da Lei n° 13.979/2020
Base Legal: Art. 38, § unico da Lei Federal n° 8.666/1993.
DIREITO ADM INISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO.
ENFRETAMENTO DA PANDEM IA D O CORONAVÍRUS.
AQ U ISIÇÃO DE MATERIAL. ANÁLISE ESPECÍFICA SOBRE
CLÁUSULAS DE PAGAM EN TO ANTECIPADO. DISPENSA DE
LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 4o DA LEI N° 13.979, DE
2 0 2 0 .1 - Contratação direta, mediante dispensa de licitação, visando à
Contratação de empresa para o fornecimento de material hospitalar
para Secretaria de Saúde de Amarante do Maranhão para
enfrentaniento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus. II - Admissibilidade.
Hipótese lie licitação dispensável prevista no art. 4 o da Lei n° 13.979,
2020. III - A contratação deve limitar-se ao atendimento da
emergência decorrente da necessidade de combate ao coronavírus. IV Dispensa da elaboração do estudo preliminar, de posturas voltadas
para o gerenciamento de risco na fase de contratação e de minuta de
contrato. V - Possibilidade de termo de referência simplificado. VI - A
restrição à antecipação de pagamento não deve ser percebida em
termos absolutos, podendo ser relativizada, notadamente quando o
pagamento antecipado se mostrar vantajoso ao interesse ptiblico, sendo
que numa perspectiva econômica, a antecipação de pagamento pode
mitigar riscos, incrementar a competitividade, fomentar a ampliação
da oferta dos insumos necessários, além de induzir redução dos preços.
Isto posto, é possível a previsão contratual de antecipação de
pagamento, desde que seja justificadamente necessária ao atendimento
da pretensão administrativa e acompanhada de medidas de garantia.
VII - Pelo prosseguimento, com observância do constante no presente
parecer.

PARECER ÍURÍDICO - CP1/PMG

Para melhor compreensão didática, este parecer divide-se em Relatório,
Análise da Demanda, Dispositivo e Encaminhamento.

I - RELATÓRIO

Dando prosseguimento ao trâmite processual, foi encaminhado a este
órgão de assessoramento jurídico o presente processo para análise da contratação direta, por
dispensa de licitação, conforme art. 4o da Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
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Instruem os autos os seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)

Ofício de Solicitação;
Termo de Referência Simplificado;
Despacho do Prefeito;
Despacho da Cotação de Preços com Justificativa para dispensa da
pesquisa de preço de mercado nos termos do § 2o do art. 4-E da Lei n°
13.979, de 2020;
e) Documentos de Habilitação da Empresa;
f) Proposta de preços da Empresa;
g) Dotação e Declaração de Disponibilidade Orçamentária;
h) Despacho da CPL;
i) Minuta do Contrato.

S

E o b re v e r e la t ó r io :

s

Análise da demanda

Preliminarmente, oportuno esclarecer que o exame deste órgão de
assessoramento jurídico é feito nos termos do art. 38, Parágrafo único, da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação
em si. Nada obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para o princípio
da impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações realizadas pela
Administração Pública, ainda com mais rigidez em se tratando de contratação direta, exceção
à regra da licitação. Dito isso, passa-se a análise do processo.
II - FUNDAMENTACÀO
II. A - D A D IS P E N S A D E L I C I T A Ç Ã O P A R A E N F R E N T A M E N T O D A E M E R G Ê N C IA D E
SAÚDE

P Ú B L IC A

DE

IM P O R T Â N C I A

I N T E R N A C IO N A L

DECORRENTE

DO

C O R O N A V ÍR U S :

A Organização Mundial da Saúde reconheceu, no dia 11 de março de 2020,
que o coronavírus, responsável pela doença catalogada como COVID-19, espalhou-se por
diversas partes do mundo, a ponto de tal situação merecer ser caracterizada como uma
pandemia. No Brasil, já há vários casos e a totalidade do território nacional já foi considerada
em situação de transmissão comunitária, aquela em que não é mais possível rastrear a
origem da contaminação. Tal realidade favorece o aum ento drástico do contágio viral e
dificulta o combate à situação pandêmica.
Com isso, os governos federal, estaduais, distrital e municipais têm
adotado severas m edidas de combate à transmissão do coronavírus, almejando que, assim,
os danos causados pela COVID-19 à saúde da população e à economia da nação brasileira
sejam o menor possível. Nesse ponto, ressalta-se a Lei n° 13.979, de 2020, que dispõe sobre as
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medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Uma das medidas previstas no mencionado diploma legal é a excepcional
hipótese de contratação de bens, serviços e insumos sem licitação, nos casos em que o objeto
contratado tiver como finalidade o combate ao coronavírus. O art. 4° da Lei n° 13.979, de
2020, prevê que a licitação é dispensável nesses casos com o seguinte texto:
Art. 4o E dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata
esta Lei.
§ 1° 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.
§ 2o Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro
de 2011, o 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.
§ 3° Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens,
serviços e instemos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou
com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de tinica fornecedora do bem
ou serviço a ser adquirido.

Trata-se de hipótese de contratação direta temporária e destinada a uma
política de saúde pública
específica, o enfrentamento da emergência decorrente do
coronavírus. Passado todo esse contexto de combate à transmissibilidade do referido vírus,
esse caso de dispensa de licitação não poderá mais ser aplicado. Ou seja, o art. 4o acima
transcrito é uma norma de vigência temporária, nos termos do art. 2o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro. Sua vigência está vinculada ao estado de emergência
decorrente do coronavírus. Na presente situação, ainda vigora atualmente a mencionada
situação de urgência, de modo que a norma acima transcrita ainda se encontra vigente,
motivo pelo qual a Administração pode seguir seus preceitos e contratar sem licitação.
E lícito dizer que a aplicação escorreita da contratação direta em análise
exige a presença de alguns requisitos de ordem temporal, material e procedimental (formal).
Quanto ao temporal, é a já mencionada emergência em decorrência do coronavírus (item 9).
Os requisitos procedimentais serão analisados no tópico seguinte, pelo que passamos à
análise dos requisitos materiais.

As exigências de ordem material dizem respeito à configuração dos fatos
geradores da dispensa prevista no art. 4o da Lei n° 13.979, de 2020. Os elementos que

'■-«r
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caracterizam tais fatos geradores foram listados no art. 4°-B do mesmo diploma legal, que
diz:
Art. 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação
de emergência.

Assim, para a incidência da hipótese de contratação direta em estudo, é
preciso que: a) vigore a emergência de combate ao coronavírus (temporal); b) haja
necessidade de atendimento imediato para o enfrentamento do vírus; c) estejam em risco em
decorrência do coronavírus pessoas, obras, prestação de serviços, equipam entos e outros
bens públicos ou particulares; e d) limitação da contratação ao necessário para o atendimento
da emergência.
Embora a norma transcrita fale que esses elementos são presumidos, deve o
gestor tomar o cuidado de expor nos autos cada um desses requisitos. Assim, para
possibilitar a identificação de tais requisitos, a justificativa simplificada juntada aos autos
deverá responder aos seguintes questionamentos:
a)
A Lei 13.979/20 está em vigor?
b)
Porque o insinuo ou serviço que se pretende contratar é no contexto
da contenção da crise?
c)
Que riscos a falta do insumo ou serviço que se pretende contratar
trará a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares, no contexto da contenção da crise?
d)
A contratação, considerando o quantitativo e o prazo do contrato,
conforme o caso, está limitada à parcela necessária ao atendimento da
situação de emergência?

Nas hipóteses de contratações que envolvam o objeto do presente parecer
jurídico, o art. 4°-E, da Lei n° 13.979, de 2020, prevê que poderá a Administração Pública
apresentar Termo cie Referência simplificado com o objetivo de desburocratizar o
procedimento, em face da celeridade exigida nesses casos. Importa ressaltar que a
simplificação não significa que não conterá os elementos básicos e norteadores das
contratações, vez que será devidam ente exigido: declaração do objeto; fundamentação
simplificada da contratação; descrição resumida da solução apresentada; requisitos da
contratação; critérios de medição e pagamento; estimativas dos preços e adequação
orçamentária. Dessa forma, quanto ao termo de referência anexo, o mesmo contém de forma
clara e suficiente, as descrições sucintas do objeto e suas características, descrevendo os itens,
estimativa de quantitativos e suas especificações, estando, portanto, apto a fornecer as
informações necessárias e satisfatórias ao proponente para que ele possa oferecer a sua
proposta nos moldes de que a Administração Pública necessita.
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II.B - D O S R E Q U IS IT O S P R O C E D IM E N T A IS D A D IS P E N S A E D A IN S T R U Ç Ã O D O
PROCESSO:

A Lei n° 13.979, de 2020, é um diploma específico e destinado ao
enfrentamento de uma situação temporária e excepcional. Desse modo, sua aplicação ocorre
nas situações extraordinárias destinadas ao combate ao coronavírus e sua interpretação deve
sempre estar focada nessa finalidade, de modo que eventuais entraves legais ao
enfrentamento da pandemia atualmente vivida devem ser superados sob pena de um mal
maior à saúde da população brasileira.
Focada nesse intuito de atender às dem andas de combate à
transmissibilidade do coronavírus, assim como aos efeitos da doença COVID-19, a Lei n°
13.979, de 2020, simplificou consideravelmente o procedimento de contratação, afastando,
total ou parcialmente, a aplicação de alguns institutos exigidos pelo regime geral cie
contratação pública, previsto na Lei n° 8.666, de 1993. Ou seja, no aspecto procedimental,
deve-se recorrer à Lei n° 8.666, de 1993, nas contratações por dispensa de licitação destinadas
ao enfrentamento do coronavírus apenas naquilo que não conflite, expressa ou
implicitamente, com o procedimento e com a finalidade premente de proteção da saúde,
previstos na Lei n" 13.979, de 2020.
Nessa linha, apontamos que a Lei de Combate ao Coronavírus
expressamente simplifica o procedimento de contratação por dispensa de licitação nos
seguintes pontos:
a.
Dispensa da elaboração de estudos preliminares quando se tratar de
bens e serviços comuns (art. 4°-C);
b.
O gerenciamento de risco não é exigido na fase da contratação, mas
apenas na execução do contrato (art. 4°-D);
c.
Aceitação de projeto básico simplificado, o qual contenha os
elementos previstos no art. 4-E, § I o da Lei em comento;
d.
Possibilidade de, excepcionalmente, o gestor dispensar, mediante
justificativa, a estimativa de preço exigida pelo § I o, inciso VI, do art. 4-E da
Lei n° 13.979, de 2020; e
e.
Dispensa da apresentação dos documentos relativos à habilitação,
excepcionalmente e mediante justificativa, nas situações em que houver
restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, ressalvadas as habilitações
relativas à regidaridade com a Seguridade Social e o cumprimento do disposto
no art. I o, inciso XXXIII, da Constituição (trabalho de menores) (art. 4°-F).

Em relação ao constante na letra "e" supra, é importante destacar que a
restrição de mercado a que alude o art. 4°-F da Lei de Combate ao Coronavírus configura-se
não apenas nos casos de restrição de fornecedores do objeto no mercado, mas tam bém nas
situações em que a Administração tem dificuldades em encontrar no mercado empresas em
condições de preencher os requisitos de habilitação.
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Da análise das regras acima citadas, verifica-se que a Lei n° 13.979, de 2020,
não excetuou a aplicação do art. 26 do procedimento de contratação por dispensa de licitação
para o enfrentamento da emergência em decorrência do coronavírus. Assim, também devem
ser observadas as disposições do art. 26 da Lei Geral de Licitações, que assim preconiza:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a
dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço;
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados.

Com isso, o procedimento de contratação por dispensa de licitação para o
combate ao coronavírus deve ainda respeitar as seguintes etapas: a) ratificação do
reconhecimento da dispensa pela autoridade superior, observados os requisitos materiais
apontados no tópico anterior deste parecer; b) publicação do ato de dispensa no órgão de
imprensa oficial; c) razão da escolha do fornecedor; e d) a justificativa do preço contratado.
Quanto aos demais requisitos previstos no art. 26 acima transcrito, entendemos que foram
afastados pela Lei n° 13.979, de 2020, ou não se aplicam à hipótese de contratação ora
analisada.
Quanto à publicação do ato de reconhecimento da dispensa, ressaltamos
que a Lei n° 13.979, de 2020, impõe um a superpublicização da dispensa de licitação para
combate ao coronavírus, pois, além da publicidade do art. 26 da Lei n° 8.666, de 1993, é
exigida a disponibilização dessa espécie de contratação no sítio oficial do órgão contratante,
devendo constar aí os elementos exigidos pelo § 3o do art. 8° da Lei de Acesso à Informação
(Lei n° 12.527, de 2011) e mais: a) o nome do contratado; b) o núm ero de sua inscrição junto à
Receita Federal do Brasil (CNPJ); c) o prazo contratual; d) o valor do contrato; e e) o processo
de contratação ou aquisição (art. 4o, § 2o, da Lei n° 13.979, de 2020).
Em relação à justificativa do preço, ressaltamos que ela não se confunde
com a estimativa de preço prevista, que, em regra, deve constar no projeto básico
simplificado, conforme exigência do art. 4°-E, § I o, inciso VI, da Lei n° 13.979, de 2020. Tal
estimativa tem significativa utilidade para os casos de licitação, mas nas situações de
contratação direta, embora se trate de um a prática salutar, sua exigência pode ser mitigada,
sobretudo num a situação de crise como a ora enfrentada. Por isso, inclusive, que o § 2o do
citado art. 4°-E dispensa a estimativa de preço em casos excepcionais. Já a justificativa de
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preço não é dispensada, pois ela se refere ao próprio preço definido concretamente no
contrato. Assim, a Administração deve, minimamente, justificar os preços contratados,
inclusive com a indicação da excepcionalidade cia situação, que fundam enta eventuais
preços elevados.
Ainda sobre a justificativa do preço, importante mencionar que o § 3o do
art. 4°-E da Lei n° 13.979, de 2020, desvincula o preço estimado do preço contratado,
autorizando expressamente a Administração a contratar valores superiores ao estimado em
decorrência das oscilações de mercado, tudo mediante justificativa nos autos.
Quanto ao Termo de Referência simplificado, cabe avaliar se ele preenche
os elementos determinados pelo § 1° do art. 4-E da Lei n° 13.979, de 2020:
Declaração do objeto - TRS
Fundamentação simplificada da contratação - TRS
Requisitos da contratação - TRS
Condições de pagamento - TRS
Estimativa cios preços - MCP
Adequação orçamentária - DDO

CONSTA
CONSTA
CONSTA
CONSTA
CONSTA
CONSTA

Quanto à justificativa da aquisição, não cabe ao órgão jurídico adentrar no
mérito (oportunidade e conveniência) das opções do Administrador, exceto em caso de
afronta a preceitos legais. O papel do órgão jurídico é recomendar que tal justificativa seja a
mais completa possível, orientando o órgão assistido, se for o caso, pelo seu aperfeiçoamento
ou reforço, na hipótese de ela se revelar insuficiente, desproporcional ou desarrazoada, de
forma a não deixar margem para futuros questionamentos, por exemplo, quanto à
pertinência ou necessidade da contratação, ou dos quantitativos estimados.
A Administração apresentou a razão da escolha do fornecedor e a
justificativa do preço, o que atende a legislação de referência, pelo que o processo não merece
reparo quanto a esse ponto, conforme art. 26, Parágrafo único, incisos II e III, da Lei n° 8.666,
de 1993.
Os documentos de habilitação exigidos pelo art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993,
foram juntados aos autos, razão pela qual o processo atende os requisitos da legislação.
Como já dito, área competente carreou ao processo a Declaração de
Disponibilidade Orçamentária, juntamente com a respectiva Dotação Orçamentária.
Por fim, o processo deve seguir o seu curso, passando pela ratificação da
autoridade superior e as conseqüentes publicações no órgão da imprensa oficial e no sítio
eletrônico oficial da entidade contratante, observadas as exigências do art. 8o, § 3o, da LAI e
cio § 2° do art. 4° da Lei n° 13.979/2020.

{
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II.C - D A A N Á L IS E D A M IN U T A D O C O N T R A T O E D A C L Á U S U L A D E P A G A M E N T O
A N T E C IP A D O :

Em relação à minuta do contrato, tem-se o art. 55 da Lei n°. 8.666/93, no
qual faremos um a comparação entre os requisitos contidos nos incisos do referido artigo e a
Minuta apresentada pela CPL. Senão vejamos:
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
l - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de
observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando
exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os
valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão,
quando for o caso [não se aplica ao caso];
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a
inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos
omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
§ V (VETADO)
§ I o (Vetado).
§ 2o Nos con tratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas
ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar
necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da
Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no
§ 6o do art. 32 desta Lei.
§ 3 ° [...].

Todavia, devemos tecer alguns comentários acerca da cláusula 5.1. que
prevê o pagamento antecipado.
Muitas vezes, o pagamento antecipado pode ser vantajoso ou até necessário
ao atendimento da necessidade administrativa, de maneira eficiente. Em situações como a
atualm ente vivenciada, a manutenção deste dogma (vedação á antecipação de pagamento)
pode im pedir ou retardar o atendimento da pretensão administrativa, prejudicando a
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proteção a milhares de vidas humanas, afrontando o direito à vida, consagrado como
fundam ental em nossa ordem jurídica constitucional.
O portuno frisar que, em algumas situações, a antecipação de pagamento é
natural ao mercado específico no qual se insere a pretensão contratual da Administração.
Ademais, numa perspectiva econômica, a antecipação de pagamento pode mitigar riscos
(como o do inadimplemento da administração), repercutindo em ampliação da
competitividade e oferta de preços menores, o que traz vantagens ao interesse público.
Nesse prumo, parece acertada a Orientação Normativa da AGU, sobre o
tema, ao admitir, embora com ressalvas, a antecipação do pagamento:
“A antecipação de pagamento somente deve ser admitida em situações
excepcionais, devidamente justificada pela administração, demonstrando-se a
existência de interesse público, observados os seguintes critérios: 1)
Represente condição sem a qual não seja possível obter o bem ou assegurar a
prestação do serviço, ou propicie sensível economia de recursos; 2) Existência
de previsão no edital de licitação ou nos instrumentos formais de contratação
direta; e 3) Adoção de indispensáveis garantias, como as do art. 56 da Lei n°
8.666/93, ou cautelas, como por exemplo a previsão de devolução do valor
antecipado caso não executado o objeto, a comprovação de execução de parte
ou etapa do objeto e a emissão de título de crédito pelo contratado, entre
outras." (Orientação Normativa n° 37, de 13 de dezembro de 2011).

A presente dem anda administrativa, pelo que infere da realidade e das
informações acostadas aos autos, envolve não apenas a urgência da contratação para salvar
vidas, mas a necessidade de um a vultosa quantidade dos insumos a material hospitalar
pretendidos, o que contrasta com um a grave restrição de oferta no mercado para esses bens.
Este quadro não pode ser desprezado pelo operador do Direito.
As contratações públicas estão sendo e continuarão a ser impactadas pelos
reflexos na economia e também pelas ações de enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrentes do coronavírus.
A possibilidade de pagamento antecipado, algo rotineiro em transações
privadas, embora amplie risco de inadim plemento por parte do particular, deve ser vista, sob
o prisma econômico, como um estímulo à ampliação das ofertas de fornecedores.
Em um momento como o vivenciado nesta peleja de combate à epidemia
do COVID-19, a antecipação de pagamento pode ser um a m edida econômica necessária para
fomentar o aumento da oferta e redução dos preços dos produtos que se deseja adquirir,
superando também resistências que algumas empresas possuem em fornecer para o Poder
Público.
Em acréscimo, vale lembrar que a própria Lei n° 8.666/93, em seu artigo 15,
define que as compras públicas devem "submeter-se às condições de aquisição e pagamento
semelhantes às do setor privado", sendo cediço que, no âmbito privado, é comum a
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aquisição com antecipação cie pagamento, notadam ente quando há restrição de oferta frente
à demanda.
Por fim, urge que a tomada de decisão administrativa seja
com as diretrizes definidas pela Lei n° 13.655/2018, que, ao acrescentar
Decreto-Lei nl> 4.657/1942, definiu que "Na interpretação de normas sobre
serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as
políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados".

feita de acordo
o artigo 22 ao
gestão pública,
exigências das

Nesse diapasão, observa-se que a minuta do contrato disponibilizada nos
autos está de acordo com os dispositivos da Lei Federal de licitações, e, de acordo com a
reserva de dotação orçamentária encrustrada nos autos, também há consonância com a LOA,
LDO, LRF, LCP e PPA. Acrescenta-se, ainda, que a mesma reúne os elementos essenciais
exigidos pela legislação aplicável à espécie.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos
de regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os
aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise desse órgão de
assessoramento jurídico, podendo o processo de contratação produzir os efeitos jurídicos
pretendidos, nos termos do Parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666, de 1993.
Ademais, quanto à instrução processual, que os requisitos impostos pela
legislação de regência foram devidam ente cumpridos no presente feito, não sendo observado
infringências legais na confecção dos mesmos, portanto, dando prosseguimento ao presente
a pretensão contratual.
Diante de tais premissas, as justificativas técnicas juntadas aos autos e a
necessidade de medidas céleres e eficientes nas ações de combate ao COVID-19, não
identificamos óbice ao texto apresentado para a minuta, notadam ente em relação aos trechos
de pagamento (pagamento antecipado), objeto de nossa análise.
Por fim deve ainda ser observado o trâmite da dispensa de licitação
disposto no art. 26 da Lei n° 8.666/93 relativo a ratificação da dispensa.
S

É o parecer. Sub Censura:

s

E n cam in h a m e n to :

Encaminhem-se os autos ao ORDENADOR DE DESPESAS desta
M unicipalidade para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.
Amarante do M aranhão/M A, 27 de maio de 2020.
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Luis Flávio Miranda de Amorim
OAB/MA n° 17.408
Assessor Jurídico do Município de Amarante do Maranhão/MA
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RATIFICAÇÃO
PROCESSO N.° 0115/2020
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de material hospitalar para
Secretaria de Saúde de Amarante do Maranhão.
AMPARO LEGAL: Art. 4o da Lei n° 13.979/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados a partir da assinatura do
contrato.
DO TAÇÃ O O RÇA M EN TÁ R IA : 10.122.1317.2358.0000 - E nfrentam ento da CO VID19; 3.3.90.30.00 - M aterial de Consum o.

RATIFICO a Dispensa de Licitação respaldada no Art. 4o da Lei n°
13.979/2020, inclusive quanto ao ponto de a dispensa de estimativa de preços prevista
no artigo 4°-E, § 1a, VI da Lei 13.979/2020, conforme autoriza o § 2o do mesmo
dispositivo legal, face a urgência que a situação requer, bem como, AUTORIZO, nos
termos do parecer jurídico, a contratação direta por dispensa de licitação, do objeto
acima especificado com a empresa C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES
DE MEDICAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 07.842.423/0001-06,
apresentou proposta de preço, com preço global no valor de R$ 113.650,20 (cento e
treze mil, seiscentos e cinqüenta reais, vinte centavos).
Amarante do Maranhão (MA), 27 de maio de 2020.

Heryland Duaíi

fros G om es Martins

Secretária funicipal de Saúde

s

;

Publicado no Átrio da Prefeitura Municipal de
Amarante do Maranhão, no dia 27 de maio de 2020,
considerando a inexistência de periódico e de Diário
Oficial locais. Am arante do Maranhão/MA, 27 de
maio de 2020.

Chefe de Gabinete
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SÚMULA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
REF PROCESSO N.° 0115/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃ O - ÓRG ÃO : Município
de Amarante do Maranhão, através da sua Secretaria Municipal de Saúde ASSUNTO: Contratação de empresa para o fornecimento de material hospitalar para
Secretaria de Saúde de Amarante do Maranhão - PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três)
meses, contados a partir da assinatura do contrato - VALO R GLO BAL: R$ 113.650,20
(cento e treze mil, seiscentos e cinqüenta reais, vinte centavos) - A M P A R O LEGAL:
Art. 4o da Lei n° 13.979/2020 - DO TAÇÃ O O RÇA M EN TÁ R IA : 10.122.1317.2358.0000
- Enfrentamento da COVID-19; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - EM PRESA:
empresa C. M. D ISTRIBUIDO RA E R E PR ESEN TA Ç Õ ES DE M ED IC A M EN TO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 07.842.423/0001-06 - RATIFICAÇÃO : Heryland Dualibe
Barros Gomes Martins. Secretária Municipal de Saúde.
Am arante do Maranhão (MA), 28 de maio de 2020.

OAB/MA n° 17.408
Assessor Jurídico do Município de Amarante do Maranhão/MA
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PRLFEITURA MUNÍCIPAL DE AMARANTE DO M ARANHÃO ,
POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE fc A EMPRESA C. M .
DISTRIBUIDORA
LTDA

E REPRESENTAÇÕES

DE

MEDICAMENTO
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RfcUMATOtQt

A I Af:A
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9 ooü oo

; f 4 ut.SC > / í OO

TRiGUCCRIDtS C/2 100M i

VALOR rOT-A;

pc

113 .650,20

H5

2 CL AUSULA 5E6UNDA - VIGÊNCIA
p isüu dc* - ;;enci<3 deste T e rm o de C ú n tra io e de 03 (trê s) meses, contados do
•i.iíU '
:.;o C or- ■ i t o , p ro r ro g o v » i p a form a do a ii 57. $1? da Lei n« 8.G66. de 1993.

--íirtksJfeJS*»»

ftj-INTE

(

l
V

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÀO
AV DEPUTADO LA ROQUE. Nü 1229 - CENTRO - AMARANTE DO MARANHÀO ~MA
CNPJ- 06 157.8 36/0001-16 ~ CEP: 65923-000 - FONE/FAX: (99) 3532 - 2136 ramal ,207)

*USULA TERCEIRA - PREÇO

esente le rm o de C ontrato e de R$ 113.650,20 (ce n to e tre ze m il,

’ va>oi <uj

. iscentos e cin q ü e n ta reais, v in te centavos),
11 . 3n

desem bolso será realizado em parcela única, quando da entre g a do

o, no-. t " n m
No

da alínea "b ", inciso XIV d o ja rt. 40, da Lei Federal n? 8 .6 6 6/9 3 .

.>ior ac -ií ) estão incluídas todas

as despesas ordinárias diretas e in d ire ta s

*->ecução c o n tra tu a l, mclusivje trib u to s e /o u im postos, encargos sociais,
:

. prev ir nciários, fiscais e com erc aís incidentes, taxa d e adm inistração, fre te ,

.r.. e n itro s n»-: essanos ao c u m p rim e n to tm egral do o b je to da contratação.
USULA QUARTA
v:

li.-sp- >.i -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
lecorrentes

destà

co ntratação

estSo

program adas

em

dot3Ção

-ment.-.oa pretrria, prevista rio o rç a m e n to ld o M u n icípio , para o exercício de 2020, na
v. ó ib c a ç á o H b a tx o

PROJEI O /A f IVíDAí)! »>

10 122.1317 2 3i> 8.0 00 0 - E nfrentam ento da COViD-19

'■íATURA Dfc DESPESA
í AUSUIA Q UiNTA
•ente
•

•* f.or-v :
-

n

3.3.90 30.00

M a teria l de Consumo

- PAGAMENTO

i fe ito pela Secretaria M u jiicip a l Saude de A m arante do M a ra n hã o , em
>r,:i,

mediante T ransferérjaa Bancária E letrônica, d ire to na Conta da

da < o c o - •,» at«* no m á xim o de 30; (trin ta ) dias após a data do re ce b im e n to
v oo n \ - í r

... . ; A C u N IR

t, m e d ian te a apresentação-da co m p e te n te Nota Fiscal ou Fatura,
ADA devera p ro to c o la r jta sede desta P refeitura a solicitação cie

pelo re p re sen tan te legal da em presa em papel
• tio o n® do procevso licitatprio. as inform ações para cre d ito em conta

■

*i.ia e carim bada

:
i st!.

i.om ü

'tm e e n um ero do banco,j nom e e n úm ero da Agência e n ú m e ro da

anexando d Nota Fiscal d e vid a m e n te atesta, e m itid a sem rasura. em le tra bem
i-^ iv e i, ju n trttn e ^-e com copia d o c o n tra to , «jópia da n ota
.. ch
; ttu d o

•w a N T E

de em penho com o ta m b é m as

atualizadas. C e rtificado <je Regularidade de Situação do Fundo de

Tem* o de Serviço

FGTS, C ertidão de D ébitos Trabalhistas - CNDT, C ertidão

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÀO
ÂV DEPUTADO LA ROQUE. N° 1229 - CENTRO - AMARANTE DO MARANHAO - MA
CNPJ 06 157.( 46/0091-16 - CEP: 65923-000 - FONE/FAX; (99) 3532 - 2136 ramal ;2Ü,;
\ep,ativa de Df !>iío junto a Previdência Sojcial
-■•iío

Relativo

rt ., m i.

CND, Certidão Conjunta Negativa de

i Tnbutos Federais e a Divida Ativa da União, expedida por órgãos da

i. R : i(rf Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e

• ri;.iú<-. Ofgat-

de débitos expedidas porjórgaos das Secretarias de Fazenda do Estado

• U'..> M -rn k ip io

octra Aríministraçoo efetuai o pagamento, a licitante vencedora deverá
a s iTH-urtai . a d iç õ e s d e h a b ilita ç ã o ;
/'•'N

<>im ente n jo exclui a responsabilidade da C ontratada pelo p e rfe ito desem penho
•
i i ‘.

s

t • ■•.<■>■-

cabendo-lhe sanar quaispuer irregularidades detectadas q uando da

çao da re fe ri =a obra;
no
■

; ., ..i/t
u.

.,i deverá ser e m itid a pelaipropría C ontratada, o b rig a to ria m e n te coni o

i'óv.h', o no CNPJ, co nsta nte da !Nota de E m penho e do C ontrato, não se

í-a in d o iic it ,! ü fib« ,u:./faturas e m itid a s com o u jro CNPJ, m esm o de filiais ou da m atriz.
í * f AUSULA SEXTA - HFAJUSTE E ALTERAÇÕES
... ,t. o p n i,o c o m i-íta d o é fixo e irreajustável.
.■ Eventuais alt. .tçóes co n tra tu a is reger-se? 3o pela d isciplina do art. 65 da le i n - 8.666,
d

13m i

AUSUIA SÉTIMA

F NTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

A CQíV ':<A7a

a

:,o devera executar osj serviços re fe rid o s no presente T e rm o de

: n-.i

>zo de execução coincidira c;om o de vigência do co n tra to

.

.

cujo l:

v cciv-h.,:

rii entrega e recebimento do >erviço são aquelas previstas no Termo

r.i Re?erenaa, uocumento in te g ra n te e apcjnso a este c o n tra to
1U>ULA ÜITAVA
A 11■/:..li/.it, :i

HSCALIZAÇÀO
execução do o b je ta serajefetuada por R epresentante designado pela

. o :\ ; KA : AN f t , i - fo rm a estabelecida no Lei M u n icip al.
ULA NO NA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Av obngdi,de:. da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Term o de
Keferênci.-i
10 U-: AUSULA D É C IM A - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

....

T v ia a a n te

X

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
v
ÜLPUTAÜU LA ROQUE, N* 1229 - CENTRO • AMARANTE DO MARANHAO - MA
NP. ;6 15? -*.6/0001-16 - CEP: 65923-000 : FONE/FAX; (99) 3532 - 2136 ramal (20:;
i

nfraçào a d m in istra tiva n os;te rm o s da Lei ns 8.666, de 1993 e da Lei n*

■'

o n tra ta d ü que:
xocutai to la ! ou parcialm ente qualquer das obrigações assum idas em
decorrem;

da co ntra ta ção ;

i í

>cjoi o re ta rd a m e n to da execução do objeto ,

1 13.

x ^ u d a r na execução do contijato;

i i -i
i i.5

m portar*se de m o d o in id ô fe o ;
. m e te r fra u d e fiscal;

1 1.6

-o m a n tive r a proposta.

A co r»
. ;,

í v íh

>?ada que co m e te r q u a lq u e r das m iraçòes discrim inadas no subitem

.*> '.iijeif

«em prejuízo da responsabilidade civil e crim inal, às seguintes sanções

■. i

:vertêncJa por faltas leves, assim e ntendidas aquelas que nao

ps ,i.

a carretem

. 'iificativo s para a C o n trata nte ;
.ra tó ria de 0,3% (zero vjírgula três por cento) por dia de atraso

■m c-j

. . t . u c >obvalor da parcela inadim tJlida, até a data do e fe tiv o in a d im p le m e n to .
t vando o iiir!'ü de 30 (trinta) dias;
p o r cento) sobre o va lo r to ta l do

I

jita com pensatória de 1CJ>ó (dez

ccn u a to

> aso de inexecuçüo to ta l dp o bjeto ;

I

m caso de m execução p<jrciai. a m ulta com p en sa tó ria,

2

p*■■■:.■u.

io subitem acim a, será ajjlicada

de form a p ro p o rcio n a l

no

m esm o

a obrigação

inadím píid
1. ' J
ou

-pensão de lic ita r e im p e d im e n to

unidaa-

a dm inistrativa

pela

de c o n tra ta r com o órgão, e ntid a de

quap a A dm inistração

Pública

opera

e

atua

ccncretdfT!' -*te, peio prazo de até dois ^nos;
I

a

p e d im e n to de lic ita r e c q n tra td r

com o M u n icíp io de A m a ra n te do

*A com o conseqüente dpscredenciam ento no Sistema de Cadastro
P« >pno ü-, i M A /M A pelo prazo de até cinco anos,
■
; li. j c .

claraçáo de m ídoneidade pjara lic ita r ou c o n tra ta r

com aA dm in istraçã o

:a n to p e rd u ra re m os m o tivp s d ete rm in a n te s da punição ou a te que seja

/

POOER EXECUTIVO
Ps;. FEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
, DrPUTAL . LA ROQUE, N“ 1229 - CENTRO - AMARANTE DO MARANHÀO - MA
;nPJ 06.157.c-o 0001-16 - CEP. 65923-000 - FONE/FAX: (99) 3532 - 2136 ramal .207)
pu.movui
■i-:r ■v rá
í.

reabilitação perante a p ió p ri* autoridade que aplicou o penalidade,
iv.eriida sempre que s Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos

lusauos
i is- i){

ú ..-m sujeitas as penalidadfes do a rt. 87, flt e IV da Lei n"? 8.666, de 199.3,

■"ntratada que
I •• i

nha sofrido condenação dejhnitiva p o r p ra ticar, por m e io dolosos, fra u d e

ií ...o no re .ottiimenfcp de quaisquer trib u to s ;

1,42.

<iha p ra ticad o atos ilícito s \jisando a fru stra r os objebvos da icitação;

; .4 i.d c íit.; , ‘ ■e não possuir idoneidade para c o n tra ta r com a A dm in istraçã o etr>
v írtu d t tis ,.tos ilícitos praticados.
x ...plit

ic de q ua lq u er das pen {idades previstas realizar se a em processo

íi**in,5vt.. -itivo q; <• « se g u ra rá o c o n tra d itó rio e a am pla defesa à C ontratada, observando
clunom

p re visto na Lei n? 8.666, de 1993.

üiU:: ;;,-de co m p ete nte , na aplic&ção das sanções, levará em consideração a
i.i

í1 *: • orv Ha do in fra to r, o caráter educativo da pena, bem com o o dano causado à

. r : v.* .çao, ao -c ria d o o p rin c ip io da p ro porcionalidade.
,

p .-- :«oades serão o b rig a to ria m e n te registradas n o Sistema de Cadastro

* fú p rio tlv) PM A /M A.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-* RESCtSÃO

V presente T erm o cie C o n trato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
?8 da i.e; n * : >..»66, de 1993, com as conseqüências indicadas no a rt. 80 da mesma Lei,

;!

•.em p re ju ã o das :«nçÔes aplicáveis.
; J

: aotn

/ei a fusão, cisão ou incorporação da co n tra ta d a c o m /e m o u tra pessoa
sejam observados pela no.

. iiít.icau c «ipm
?, v

■ . h

soa jurídica todos os requisitos de

na licitação o rig in al, sejarr m antidas as dem ais cláusulas e condições do
}tejMi20 à e x e c u ç lo d o o t^ e tó pactuado e haja a anuência expressa d ;

.•••• '•inlstracào a < n tino id a de do co n tra to .
vr: : i p a i a DA o (

s*n>— y
ir í ^ í N T E

de rescisão c o n tra tu a l senão fo rm a lm e n te m otivados, assegurado-se a
erto à previa e am pla defes a.

C f ''

PODER EXEqüTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
a ; DEPUTAD LA ROQUE. N* 1229-CENTRO-AMARANTE DO MARANHÃO-MA
NPJ 06 157.646/0001.16-CEP: 65923-000 - FONE/FAX: (99) 3532 -2136 ramal {207)
-v í... ih
■•s.s?

a

(AL)A reconhece os direjtos da CONTRATANTE em caso de rescisão

pn -ista no art 77 tia te i n^ 8,6$6, de 1993.
;> -■••ri

de

rescisão será preeecjido de R elatório in d icativo dos seguintes

,-ectos co nfo rm e o caso:
li

' i

1

: anço dos e ven tos co n tra tu a is j.i cu m p rid os o u p arcialm e nte cum pridos;

i.1 ■

a^ão dos p a j^ m e n to s já efetuados e ainda devidos;

li

o e n u a çõ e se multa?..

s

Cl AUSUIA DL( M A SEGUNDA - VEDAÇÕES

].

L vedaci

a CONTRATADA:
icionar ou utilizar este I erm o de C ontrato para q ua lq u er operação

I i. X I.
rii.,jn c e irtí.

ie rro m p e r a execuçào conjtratual sob alegaçào de in a d im p le m e n to por
ü.ü :* . (

12 1

\TRATANTE, salv o nosçasds previstos em lei.

Subcontratar.

Cl.AUSUt A DÉC(MA TERCEIRA - DOS CASO$ OMISSOS.
>missos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
.■'if j. v
■n

-uí i * r i
.

: v

1 i <■>■•>. >‘ U

8.066, de 1993 e dem ais norm as gerais de licitações e c o n tra to s
,ubj,tdiariam enté, segundoi 3$ disposições contidas na Lei n« 8 .0 /8 , cie
V ;a do C onsum idor - e norm as e princípios gerais dos co n tra to s.

CLÁUSULA DE< IM A QUARTA - PUBLICAÇÀp

■jmL

M i

á CONTRATANTE providjenctor a publicação deste in s tru m e n to , por

. ijiúí
m.;, io
,c *)(
;i'ih iai do Estado, no p
prazo pre visto na Lei nfi S.666, de 1993.
LAUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
r ' t " ! ':
•H o

, f j solucionar os litígios qjue decorrerem da execução deste Term o de

• ..o d com arca de A m a ra n te do M a ra n h ã o /M A .
>• .-.Mdch
;iu*

io pactuado, o presente (ie rm o de C o n trato fo i lavrado em três (t«v-,i
epois de Udo e achado e m io rd em , vai assinado pelos co ntra e nte s.

PODER EXECUTIVO
PRfcFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÀO
•'W. DEPUTAD LA ROQUE, N° 1229 - CENTRO - AMARANTE DO MARANHAO - MA
CNPJ 06 157.646/0001*16- CEP: 65923-000 - FONE/FAX; (99) 3532 - 2136 ramal (20?■■
■unarante do M ara nhão /M A , 29 de m aio de 2020.

SECRfcl ARtA MfcHNíCtjPAt DE SAUDE
ifcRYlAND OUAIUBE BARRPS GOMES MARTINS
CONTRATANTE

t

(VI, ü í . ?RI8UIDORA E REPRESENTAÇÕES OE MEDICAMENTO LTDA
CNPJ de n2 0 7 .8 4 2 ^ 2 3 /0 0 0 1 -0 6

CONTRATADA

d R f lN T E

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÀO
AV. DEPUTADO LA ROQUE, N° 1229 - CENTRO ■AMARANTE DO MARANHÃO - MA
CNPJ: 06.157.846/0001-16 - CEP: 65923-000 - FONE/FAX: (99) 3532 - 2136 ramal (207)

EXTRATO DO C ON T R A T O

REF.: Processo 01 15/2020. C O N T R A T O N° 049/2020 - PARTES: MUNICÍPIO DE
A M A R A N T E DO M A R A N H Ã O (MA), através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE e C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTO LTDA
(C N PJ: 07.842.423/0001-06) OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de
material hospitalar para Secretaria de Saúde de Amarante do Maranhão - VALOR GLOBAL:
RS 113.650,20 (cento e treze mil, seiscentos e cinqüenta reais, vinte centavos) - DOTAÇAO
ORÇAMENTÁRIA: 10.122.1317.2358.0000 - Enfrentamento da COV1D-19; 3.3.90.30.00 Material de Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses - BASE LEGAL: 24. INC.
VI. da Lei 8.666/93 - SIGNATÁRIOS: Heryland Dualibe Barros Gomes Martins - Secretária
Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão/MA. pela CONTRATANTE e Marcos Aurélio
G om es da Silva pela CONTRATADA. Amarante do Maranhão (MA), 15 de junho de 2020.

AMARANTE

QUARTA-FEIRA, 17 - JUNHO - 2020

TÁ RIOS: Hervland Duailibe Barros Comes Martins - Secretária
Municipal tk Suúde de Amarante do Maranhão MA, pela CONTRA
TANTE c Sra. Amélia Marinho de Abreu pela CONTRATADA.

D.O. PUBLICAÇÕES DEíTEW&ElROS
Municipal de Saúde de Amarante do MaranhãoiMA, pfta IL o V rR A -

TANTE e Marcos Aurélio Gomes da Silva pftla*f*fcPltTt A TA I) \
Amarante do Maranhão (MA), 15 de junho de 20£p.

Amarante do Maranhão (MA1. 15 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA- MA
EXTR ATO DO CONTRATO. REF.: Processo 0111 2020, C O N 
TRATO V 043/2020 PARTES: MUNICÍPIO DE A M A R A N 
TE DO M A R VNIIÀO (MA), através dc sua SECRETARIA MLNICIPAI 1)1 SAÚDE c A DE M ARAÚJO EIRELI - (CNPJ:
26.440.097/0001-47) OBJETO: Contratação de empresa especiali
zada para execução dos serviços de desinfecção de logradouros pú
blicos e locais de grande fluxo de pessoas para combate a Pandemia
do Corona virus(COVID-19) - VALOR GLOBAL: RS 150.600,00
(cento c cinqüenta mil,seiscentos reais)- DOTAÇAO O R ÇAM F.NTÁR1A: 10.122.1317.2358.0000 - Enfrentamento da COVID-19;
3.3.90.39.00 - ()utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -PRAZO
DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses -BASE LEGAL: 24. INC. VI, da Lei
8.666 93 - Sl(.\ VI ÁRIOS: Hervland Dualibe Barros Gomes Mar
tins- Secretária Municipal dc Saúde de Amarante do Maranhão/MA,
pela CONTRATANTE e Alysson de Moraes Araújo pela CON
TRATADA. Amarante do Maranhão (MA). 15 de junho de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO. REF.: Processo 0112/2020, C O N 
TRATO N" 044/2020 -1’AR'I ES: MUNICÍPIO DE AMARANTE
D O M A R A N H Ã O (MA), através de sua SECRETARIA MUNICI
PAL DF SAÚDE e DENTAL M E D SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA-(CNPJ: 02.477.571/0001-47) OBJETO: Contratação
de empresa para o fornecimento de Kits teste rápido IGG/IGM- COVID-19 para Secretaria dc Saúde de Amarante do Maranhão -VALOR

GLOBAL: RS *>7.500.00(noventa esetemil,quinhentos reais)-DO
TAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.1317.2358.0000-Enfrentamen
to da COVID-19; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - PRAZO DE
VIGÊNCIA: 03 (três) meses - BASE LEGAL: 24, INC. VI, da Lei
8.666 93 - SIGNATÁRIOS: Hervland Dualibe Barros Goines Mar
tins- Secretária Municipal de Saúde de Amarante do Maraniiào/MA,
pela CONTRATANTE e Vaiter Elisbão Garcia Donini pela CON
TRATADA. Amarante do Maranhão (MA). 15 de junho de 2020.
EXTRA IO DO CONTRAI O. REF.: Processo 00123/2020. CON
TRATO N° 047/2020 -PARTES: MUNICÍPIO DE AMARANTE
DO M A R A N H Ã O (MA), através dc sua FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE e empresa MARINA CORREA E CIA LTDA - (CNPJ:
02.202.635/0001-05) OBJETO: Aquisição do medicamento azitromicina
para Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão-MA -VA
LOR GLOBAL: R$ 35.000,00(trintae cincomil,seiscentosecinqüenta
reais).-DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.1317.2358.0000- enfretamento da covid-19 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - PRAZO
DE VIGÊNCI V:03 (três) meses - BASE LEGAL: 24, INC. II. da Lei
8.666/93
SIGNATÁRIOS: Hervland Duailibe Barros Gomes
Martins - Secretária Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão/
M A, pela CONTRATANTE c Sra. Marina Correa pela CONTRA
TADA. Amarante do Maranhão (MA), 15 de junho de 2020.
EXTRAIO DO CONTRATO. REF.: Processo 0115/2020. CON
TRAIO N" 049/2020 - PARTES: MUNICÍPIO DE AMARANTE
DO MARA N H Ã O (MA), através de sua SECRETARIA MUNICI
PAL DF SAÚDE e C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTA
ÇÕES DF MEDICAMENTO LTDA- (CNPJ: 07.842.423/000106) OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de
material hospitalar para Secretaria de Saúde de Amarante do Maranhão

- VALOR GLOBAL: RS 113.650,20 (cento e treze mil. seiscentos
e cinqüenta reais, vinte centavos) - DOTAÇAO O R Ç A M E N 
TÁRIA: 10.122.1317.2358.0000 - Enfrentamento da COVID-19;
3.3.90.30.00- Material de Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: 03
(três) meses - BASE LEGAL: 24. INC. VI. da Lei 8.666/93 - SIG
NATÁRIOS: Hervland Dualibe Barros Goines Martins - Secretária

EXTRATO DE CONTRATO. Contrato 11 “204/2020. Concorrên
cia n- 01/2020. Proc. Adm. 11 "43/2020. Contratante: PREFEITU
RA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA, por meio da Secretaria
Municipal de Administração. Objeto: Contratação de pessoa jurídica
especializada na área de engenharia para a prestação de serviços de
Pavimentação, em bloco intertravado, de Vias Públicas no Município
dc Anajatuba/MA. Contratado: KAL CONSTRUÇÕES E PROJE
TOS EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
Rua da Prainha, n" 845, Bairro: centro, Mirador/MA, inscrita no
CNPJ sob o n" 01.265.807/0001-19. Valor Global: RS 4.009.661.06
(quatro milhões, nove mil. seiscentos e sessenta e um reais e seis
centavos). Vigência: O Contrato terá vigência até 12 (doze) meses,
a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma
do art. 57 da Lei 8.666/93. Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/93
e alterações posteriores. Data: Anajatuba/MA. 15 06/2020. Assinam:
CONTRATANTE: Pollyana Lisboa Pereira, Secretária Municipal de
Administração, CPF n° 657.903.083-68. CONTRATADO: Juvenal
Pereira de Sousa. Sócio/Administrador, CPF 11o 823.884.823-72.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA
EXTRATO DE CONTRATO. EXTRATO DO CONTRATO N"
0362020 CPL/PMAC. REF.: Processo n°036/2020 - PARTES:
MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA (MA), através do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa M M FARMÁCIA DE MA
NIPULAÇÃO LTDA - CNPJ n"32.063.843/0001-23-42.OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR: R$33.294,00(trinta
e três mil, duzentos e noventa e quatro reais) - DOTAÇAO ORÇA
MENTÁRIA: 021314JFMS 10.305.0126.2939_ ENFRETAMENTO
DA EMERGÊNCIA COVID.19 3.3.90.30_ MATERIAL DE CON
SUMO FONTE DE RECURSO. COVID.19. PRAZO DE VIGÊNCIA:
09 08/2020 - BASL LEGAL: Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de
2002 e subsidiariamente pelo Lei n° 8.666/93 e suas alterações Lei n“
13.979 de 2020 - SIGNATÁRIOS: ANALIDIA BACELAR pela CON
TRATANTE e ISATANF. SILVA MEDEIROS, pela CONTRATADA,
Afonso Cunha (MA) 02 de junho de 2020.ANALIDTA BACELAR.
Sec. Municipal de Saúde.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-.VIA
EXTRATO DE CONTRATO N° 313/2020 - PROCESSO ADMI
NISTRATIVO N° 8681/2019 - SEMUS, À Ata de Registro de Pre
ços n° 021/2020, do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 044/2019,
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA.
por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa
COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o número 00.270.120/0001-09. OBJETO: contratação de empresa
para o fornecimento de medicamentos a fim de atender as necessida
des do Fundo Municipal de Saúde de Buritieupu-MA. VIGÊNCIA: O
periodo de execução e vigência do presente Contrato será até o dia 31
de dezembro do respectivo crédito orçamentário, a contar da sua assi
natura. VALOR DO CONTRATO: RS 155.800.50 (cento e cinqüenta
e cinco mil, oitocentos reais e cinqüenta centavos). MODALIDA
DE: PREGÃO PRESENCIAL SRP, com FUNDAMENTAÇÃO LE
GAL: Lei 8.666/93, RECURSOS: 02 15 01 FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALI0 302 0026 BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL 10 302 0026
2098 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL
MUNICIPAL (805) 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO-NV-

o

