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Ofício n° /2020

Amarante do Maranhão/MA, 19 de maio de 2020.

À Sua Excelência, o Senhora 
Joice Oliveira Marinho Gomes
Prefeita Municipal de Amarante do Maranhão/MA

Assunto: Contratação de empresa para o 
fornecimento de Kits teste rápido 1GG/1GM- 
COV1D-19 para Secretaria de Saúde de 
Amarante do Maranhão.

Excelentíssimo Senhora,

Solicito de Vossa Excelência que autorize a Contratação de empresa para o fornecimento 
de Kits teste rápido 1GG/IGM- COVID-19 para Secretaria de Saúde de Amarante do Maranhão, em

do Ministério da Saúde n. 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de casos. Com isso, 
para o enfrentamento de uma epidemia, se requer a contratação de tais equipamentos prevenção de 
contágio, transmissão e manejo clínico dos casos diagnosticados.

base a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu comportamento, além das 
orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto à disponibilidade de materiais de 
higiene, e equipamentos hospitalares e de proteção individual, dentre outros bens e insumos que se 
fizerem necessários.

Neste sentido é necessário o fornecimento de kits teste ránido de forma emergencial 
para o enfrentamento da transmissão comunitária do vírus em conformidade com a Lei n° 
13.979 de 2020, nos termos do termo de referência anexo a este expediente.

Por fim. renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta 
consideração.

virtude da pandemia do COV1D-I9 (coronavírus) declarada pela Organização Mundial de Saúde -
OMS.

A transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme Portaria

A necessidade da aquisição pública fundamenta-se em critérios técnicos tomando por

Atenciosamente,

Heryland DualtyHrBarros Gomes Martins 
Secretaria Municipal de Saúde
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TERM O DE REFERÊN C IA  S IM PLIF IC AD O 1

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO :

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade a Contratação de empresa para o 
fornecimento de Kits teste rápido IGG/IGM- COVID-19 para Secretaria de Saúde de Amarante 
do Maranhão conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. DA JUST IFICATIVA :

2.1. A presente aquisição faz parte das medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), considerando-se 
para fins de julgamento como a proposta mais vantajosa, para fornecimento do objeto, a fim de suprir 
as necessidades da Secretaria de Saúde.

2.2. Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela Lei Federal 
n° 13.979. de 06 de fevereiro de 2020. alterada pela Medida Provisória n° 926. de 20 de março de 
2020. Neste sentido, a contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4o, da Lei supra, em 
virtude da situação emergencial.

2.5. Ademais, todo o território do Brasil foi declarado como área de transmissão comunitária 
conforme Portaria do Ministério da Saúde n° 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento
de casos.

3. DAS ESPEC IFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO :

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT V.UNIT V.TOTAL

1

COVID-19 IgG/IgM Test. Um kit de teste 
de imunocromatografia rápida que objetiva 
realizar a triagem preliminar do COVID-19 
em menos tempo e custo, detectando 
anticorpos COVID-19 IgM tende indicar 
uma resposta imune recente ao COVID-19, 
enquanto detecções de Anticorpos COVID- 
19 IgG/IgM test e uma teste combinado 
desses anticorpos e de fornecer informações 
sobre estagio da infecção, desde casos 
assintomáticos ate a fase de convalescência.

CAIXAS
30 caixas 

d  25

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:

1 An 4 -1.. caput e §l-' da Lei 13.971) 2020: Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata 
estii ! ei M t á admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. (GRIFO NOSSO).
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4.1. Os itens objeto da presente aquisição são classificados como comuns, pois os padrões de 
desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no item 1, por meio de especificações 
usuais no mercado.

5. EST IM ATIVA DE CUSTO:

5.1. A estimativa de custo para a aquisição do objeto deste TR será realizada após consulta/pesquisa 
no mercado do valor dos itens a serem adquiridos, devendo obrigatoriamente ser elaborada, com base 
no artigo 4o- f. da Lei 13.979/2020.

6. D ISPONIBILIZAÇÃO RELAT IVA  A PROPOSTA DE PREÇOS:

6.1. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta:

6.1.1. Havendo o livre interesse da proponente, esta poderá à seu critério fornecer mediante 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 Termo de Referência Simplificado;

6.L1.2. Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total da proposta, em algarismo, já 
incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais como frete, taxas e impostos, 
inclusive o desembaraço alfandegário, dentre outras, observadas as isenções previstas na 
legislação, com cotações em moeda 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 IMEDIATO, a partir da autorização da contratante, devendo ser 
entregue em local indicado na Ordem de Fornecimento.

6.1.1.5. Apresentar garantia do fabricante atendendo a legislação vigente, relativa à solução de 
problemas no que tange as embalagens, produtos avariados, bem como todo e qualquer defeito 
de fabricação apresentado e terá início a partir da data do recebimento definitivo, sem ônus 
adicional para a Contratante.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

7.1. Na hipótese de haver restrição de fornecedores, a Autoridade Competente, excepcionalmente e 
mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal 
e trabalhista ou. ainda, o cumprimento de um ou mais 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 conforme subitem 6.1.5, contados da apresentação da nota tiscal 
ou fatura correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após sua
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apresentação, em REMESSA ÚNICA (mesmo que ocorra de forma fracionada), conforme solicitação 
da Secretaria de Saúde.

7.3. O recebimento e a aceitação definitiva item estará condicionado após avaliação pelo 
responsável técnico, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável;

7.4. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas 
constantes neste Termo de Referência Simplificado;

7.5. Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados neste Termo de Referência 
Simplificado, fora dos prazos mínimos estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade 
inferior, com a embalagem danificada ou com os lacres de segurança rompidos (quando houver);

7.6. O item objeto deste TR deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam na linha de 
produção atual do fabricante, em perfeitas condições de uso e de consumo, nos termos da legislação 
\ igente;

7.7. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos produtos, o Contratante, comunicará 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 Administração Pública.

7.8. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade do CONTRATADO pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato.

8.1.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos neste TR, atendidos os 
requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento;

8.1.2. Colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, os meios necessários à 
comprovação da qualidade do item, permitindo a verificação das especificações em 
conformidade com o descrito no item 3.1;

8.1.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, 
estaduais e municipais 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 desempenho, conforme previsto na legislação em vigor;

8.1.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos;

8.1.5. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo 
contratante, sem prévia autorização;

8. RKSPONSABILIDADES DO CONTRATADO:

8.1. São responsabilidades do CONTRATADO:

3
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8.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal de 
Saúde, durante a vigência do contrato;

9. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:

9.1. São obrigações da CONTRATANTE:

9.2. Proporcionar todas as facilidades para que o Contratado possa cumprir suas obrigações dentro das 
condições estabelecidas;

9.3. Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda o item, aos requisitos mínimos constantes no item
3.1 deste Termo de Referência Simplificado;

9.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de representante devidamente 
designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal n° 8.666/93;

9.5. Efetuar o(s) pagamcnto(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) do CONTRATADO, após a efetiva 
entrega dos produtos;

9.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes do item 
que compõe o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

9.7. f stabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições 
dos produtos permanentes que compõem o objeto deste termo.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.1. Os recursos orçamentários excepcional, necessários aos adimpiementos das obrigações 
contratuais no presente exercício de 2020, estão assegurados no orçamento do Município em rubrica 
exclusiva para o enfrentamento do COVID-19.

11. CR ITÉR IO S DE PAGAMENTO:

11.1.0 pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, em moeda corrente 
nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá de 
forma antecipada, de acordo com o fornecimento de forma parcelada, mediante a apresentação da 
competente Nota Fiscal ou Fatura:

11.1.1. Justifica-se a forma de pagamento estipulado no sub item 11.1, visto que é um período 
que essas empresas possuem enorme demanda, e necessitam uma garantia que o 
CONTRATANTE honrará o contrato.

11.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento.

11.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 
conforme o caso.
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11.3.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
de\ ida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

KM = I x N x VP. sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

Simplificado, que não poderem ser resolvidas administrativamente, o foro da Comarca de Amarante 
do Maranhão, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

I = (TX) I =(6/100) 
365

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

12. DAS DISPOSIÇOFS FINAIS:

12.1. Será competente para dirimir divergências decorrentes do presente Termo de Referência

Amarante do Maranhão (MA), 19 de maio de 2020.
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DESPACHO

Processo n° 0112/2020

De acordo com as informações constantes neste Processo, autorizo a solicitação de 
Contratação de empresa para o fornecimento de Kits teste rápido IGG/IGM- COVID-19 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°, 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, 20 de maio de 2020.

Respeitosamente

Doice O liv e ira  Marinho Gomes
Prefeita MunicipaL 

Amarante do Maranhão - MA



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)

DESPACHO

Proc. 0112/2020

De acordo com as informações constantes neste processo e autorização de 
encaminhamento da Prefeita do pleito conforme a lei; realizo os seguintes encaminhamentos:

a) ao Departamento de Compras Municipal para a realização da pesquisa de 
mercado para juntar o mapa de cotações com propostas comerciais;

b) à Secretaria de Adm. Planejamento e Gestão para informar se há recursos e 
realizar a reserva da respectiva Dotação Orçamentária;

c) à CPL para manifestar-se sobre a modalidade de contratação e juntar minuta 
edital;

d) a Procuradoria Geral para emissão de parecer jurídico;
e) ao Ordenador de Despesas decidir sobre a autorização da deflagração do 

procedimento licitatório;
f) à CPL para providências,
g) à Controladoria Interna para averiguação da legalidade dos atos e;
h) ao Ordenador de Despesas para deliberação.

Amarante do Maranhão - MA, 21 de maio de 2020.

Respeitosamente, e7

Heron dos Reis Gomes Junior 
Secretá/io de Fazenda e Gestão Orçamentária.



ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONTRATO N° 001.007.1506.2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1506/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO, POR MEIO DA POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CAXIAS, E A EMPRESA D&A COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO 
EXPORTAÇÃO LTDA.

CONTRATANTE | MUNICÍPIO DE CAXIAS, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, Estado do 
Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 09.239.491/0001-00, situada na Aarão Reis, n°. 777 - Centro, Caxias- 
MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária Municipal Adjunta de 
Saúde, Sra. Mônica Cristina Melo Santos Gomes, portadora do CPF n°. 978.475.264-68, a seguir 
denominada CONTRATANTE,

r»T»T^y.-7J/jrrT D&A COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n° 05.630.873/0003-00, situada na Rua Abuna, 1026, Letra A, Olaria, Rondônia - RO, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
936.292.659-87.

Caio Marcelo Debossan, RG n° 2.745.382, CPF n°

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que será regido pela Dispensa de Licitação N° 007/2020, pelas 
disposições da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei Federal n° 8.666/1993 e alterações, pelos 
princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as 
seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de testes rápidos para a Covid-19, em caráter 
emergencial, para suprir as necessidades da Rede Municipal de Saúde, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência

1.2 Serão parte integrantes deste contrato o Processo Administrativo n° 1506/2020, a Dispensa de Licitação n° 
007/2020, o Termo de Referência (Anexo I da solicitação) e a proposta de preços apresentada pela 
CONTRATADA, independentemente de suas transcrições;

1.3 Descrição do Objeto;

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

QUANT VALOR 
UNIT (R$)

VALOR 
GLOBAL (R$)

01

0017757 - Teste hospitalar - Tipo: rápido 
Coronavírus IgG e IgM (2019 n-CoV); Uso: 
imunocromatografico, em amostras de 
sangue total. Soro ou plasma humano, volume 
da amostra: 10ul, anticoagulantes 
recomendados: edta, heparina ou citrato de 
sódio; Requisito: resultados em até 15 
minutos, manter a temperatura de 4 a 30°c.

2.000 160,00 320.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Rua Aarão Reis, n” 777 / Centro, CNPI-N°. 09.239.491/0001-00
CEP: 65.606-020 - Fone: (99)3521-4633

Caxias -  MA



FLS„
CCL

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Pelo fornecimento ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 320.000,00 
(Trezentos e vinte mil reais), mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada por servidor da 
Secretaria Municipal de Saúde de Caxias - MA.

Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO 
NOS PARAGRÁFOS TERCEIROS E QUARTO DESTA CLÁUSULAS.

PARAGRAFO PRIMEIRO - DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

/- As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

02.17.10.301.0013.2074.0000. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

PARAGRAFO SEGUNDO - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme segue:

O pagamento será efetuado após assinatura do ateste que formalizar o aceite definitivo, desde que não haja 
fator impeditivo provocado pela CONTFfcATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente 
atestada, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

a) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos 
Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e á 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 
nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela 
CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n° 8.036/90);

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

I -  A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo aceite dos objetos licitados.

I I -  O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

I I I -  O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA.

I V -  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo 
descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à 
atualização monetária.

V- Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de 
obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.
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VI- É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em 
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação 
das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

PARAGRAFO TERCEIRO - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

1.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
1.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, nos termos do artigo 4o, I, da Lei n. 13.979/2020.

PARAGRAFO QUARTO- DA ALTERAÇAO CONTRATUAL

/- Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a 
relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n° 8.666/93, mediante comprovação 
documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

/- Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução 
do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

a) Efetuar a entrega dos produtos conforme Termo de Referência

b) Fornecer os produtos contratados nas condições e nos prazos estabelecidos no Termo de 
Referência, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento expedida pelo 
CONTRATANTE, conforme especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e em 
sua Proposta de Preços, observados as respectivas quantidades, qualidade e preços.

c) Efetuar a troca dos produtos reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo 
de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;

d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;

e) identificar seu pessoal nos atendimentos e na execução do objeto contratado;

f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando 
seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;

g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

h) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros;

i) arcar com as despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições 
e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes da 
execução contratual;
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j) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do locai onde serão 
entregues o objeto deste contrato;

I) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do 
trabalho;

m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução 
deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto deste contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE;

p) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

q) serão de direta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes que porventura 
ocorram na execução dos serviços e o uso indevido de patentes e registros.

PARAGRAFO SEGUNDO - DAS OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE

O Município de Caxias, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Prefeitura Municipal de Caxias- 
MA, obriga-se a:

a) emitir as respectivas Ordens de Fornecimento;

b) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato;

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução do objeto contratado, 
podendo recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas;

d) notificar a CONTRATADA para fazer efetuar a troca do objeto do contrato reprovados no 
recebimento provisório;

e) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando 
as normas administrativas e financeiras em vigor;

f) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com execução do objeto do
contrato;

g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;

h) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo desodmprimento 
das obrigações assumidas pela CONTFIATADA.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 06 meses, com início na data de 16/04/2020 e encerramento 
em 16/10/2020, prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos 
efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da 
Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde.

Parágrafo único: A vigência deste termo poderá aditivada desde que sejam cumpridos os dispostos no artigo 
57 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA -  DO PRAZO DE ENTREGA
A CONTRATADA fica obrigada a fornecer o objeto deste Contrato na forma e no prazo estabelecido no Termo 
de Referência e na proposta apresentada, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Fornecimento.

O prazo de fornecimento poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, desde 
que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições
imprevistas e/ou de força maior.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA
A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local estabelecido pelo Contratante e no 
Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA -  DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO
O recebimento do OBJETO CONTRATADO será efetuado por funcionário responsável pela fiscalização ou 
outro servidor designado para tal finalidade, mediante atesto da nota fiscal.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A execução deverá ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de 
Referência, mediante Ordem de Fornecimento.

a H B S ã E E Ê E E E E B  O CONTFIATANTE, observado o prazo de entrega, verificará se o OBJETO
CONTRATADO atende às características especificadas no Termo de Referência e na Proposta da 
CONTRATADA.

m m n s a s n ã m s s E  Não serão aceitos os produtos que apresentem vícios de qualidade ou quantidade 
decorrentes de execução inadequada.

PARAGRAFO QUARTO | Não serão aceitos produtos diferentes das especificações estabelecidas no Termo 
de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

I l / J a » J I i l H C  Após verificação da qualidade e quantidade dos serviços recebidos provisoriamente, 
havendo aceitação dos mesmos, o CONTRATANTE emitirá recebimento definitivo mediante ateste.

qualidade do serviço executado, sendo que a data de 
garantia e de pagamento.

assinatura do ateste inicia a contagem dos prazos de

CLÁUSULA OITAVA -  DA SUBSTITUIÇÀO DO OBJETO LICITADO
Os produtos reprovados no aceite provisório serão refeitos, devendo a CONTRATADA refazer no prazo 
estabelecido pela fiscalização do contrato, contados a partir da Notificação, arcando com todps os custos
decorrentes.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO [Todas as despesas decorrentes da troca dos produtos reprovados serão de inteira 
responsabilidade da CONTfRATADA.

CLAUSULA NONA -  DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A CONTRATADA responderá solidariamente com o fornecedor dos produtos pelos vícios de qualidade e/ou 
quantidade que tome os produtos impróprios ou inadequados à utilização e que se destinam, aplicando-se as 
disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

CLÁUSULA DÉCIMA - DA MANUTENÇÃO.
É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a Manutenção do objeto contratado no período e nas 
condições estabelecidos no Termo de Referência, quando aplicável, ficando sujeito às sanções no caso de 
descumprimento das condições estabelecidas.

CLUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÂO, CESSÃO OiJ TRANSFERÊNCIA DOS 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo 
ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas
cabíveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO
A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o 
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das 
penalidades previstas neste instrumento.

m m s s s E E s m s s E  As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas 
em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTFIATADA, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o 
CONTRATANTE.

a a s a i m s E s s m s m  A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto contratado, 
e na ocorrência destes, não implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Õ descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA 
às sanções previstas Lei Federal n° 8.666/1993, da Lei Complementar n° 123/2006 modificada pela 
Complementar n° 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie.

atraso injustificado na entrega ou correção dos produtos contratados sujeitará 
a Contratada às seguintes multas de mora:

a) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho, em 
caso de atraso na execução do objeto contratado, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicará CONTRATADA as seguintes sanções:

a) advertência escrita;
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c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

e) a aplicação da sanção prevista na alínea "a", não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das 
alíneas “b” e “c”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na 
execução dos serviços ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, 
expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

I r a m 1 4 M ^ I • B * As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas 
conjuntamente com a prevista na alínea “b".

PARAGRÁFO QUARTO]- Ocorrendo a inexecução de que trata o Parágrafo Segundo, a contratada devolverá 
aos cofres públicos o valor integral pago, corrigido por índices oficiais e sofrerá todas punições previstas nesta 
clausula, devendo para que isso sejam tomadas toas as providencias jurídicas para que se cumpra essa 
clausula.

Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar 
com o Município de Caxias, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

Caberá ao CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante
relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SETIMO Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à 
CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluídas os casos 
de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

g g ^ 2 2 E E H 2 2 B Z a  As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados 
da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.

m a B n s M m s m  Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo 
CONTF?ATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as 
multas- iue lhe tenham sido aplicadas.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência 
exclusiva da Prefeitura Municipal de Caxias-MA.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISÃO
Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei federal 
8.666/93.
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i f ü i * l úd I IdI«1IB! Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO | A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção 
dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das 
sanções previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -  DAS COMUNICAÇOES
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato produzirá efeitos legais se processada 
por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, 
não sendo consideradas comunicações verbais. i

CLAUSULA DECIMA SEXTA -  DA MANUTENÇAO DAS CONDIÇOES HABILITAÇAO
A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para Contratação por meio de Dispensa de
Licitação.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICAÇÃO
17.1 A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação n°. 007/2020, é feita com 
base no artigo 4o da Lei 13.979/2020, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede 
mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3o do art. 8o 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.
17.2 O presente Termo de Contrato se vincula ao termo de referência da Contratante e á proposta da 
Contratada

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Caxias/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas após lido e achado conforme, as partes a seguir 
firmam o presente Contrato, em 03 (vias) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Caxias(MA,), 16 de Abril de 2020.

Secretária Muníéipai Adjunta de Saúde

CONTRATANTE

/ - a IO  M A R f F I  O  Assinado deforma digital por CAIO
e A I U  IV IM K V -L L U  MARCELO DEBOSSAN:93629265987
D E BO SS AN :93629265987 Dados: 2020.04.16 10:06:17-03'00'

D&A COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
Sr. Caio Marcelo Debossan 
CONTRATADO
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ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTRATO N° 109/2020 - SES/MA 
PRO CESSO  N° 59.360/2020 - SES/MA

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM  O 
ESTADO DO MARANHÃO POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE - S ES  E A 
EM PRESA  PRIM E HOSPITALAR LTDA., NA FORMA 
ABAIXO:

O ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE - SES,
sediada na Av. Carlos Cunha, s/n°, Bairro do Calhau, São Luís/MA, C N PJ n° 02.973.240/0001 - 
06, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada respectivamente pelo 
Socretario de Estado da Saúde, Sr. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, brasileiro, 
advogado, portador da Carteira de Identidade n° 68312297-5 SSP/MA e do CPF n° 
912.886.063-20, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa PRIME HOSPITALAR  
LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - C.NPJ do Ministério da Fazenda 
sob o n° 12.844.060/0001-70, estabelecida na Rua Quatorze, n° 06, Vinhais, São Luís, MA, 
C EP ' 65.071-137, neste ato denominada CONTRATADA, rep isentada pela Sra. HILEANNY 
ARAÚJO  DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, inscrita no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob
o n° 018.886.713-94, portadora da cédula de identidade n° 112418299-0, residente e 
domiciliada em São José de Ribamar/MA, RESOLVEM , firmar contrato decorrente da 
dispensa de licitação - emergência deflagrada no art. 4o da Lei Federal n° 13.979/2020 e 
Decreto Estadual n° 35.672/2020 art. 2o, inciso II e as demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie, e ainda, com base na proposta apresentada, que 
passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, mediante as 
cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO O BJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação emergencial para aquisição 
de teste rápido para diagnósticos COVID19, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no termo de referência e quadro abaixo:

Contrato n° 109/2020/SES'
Processo n° 59.360/2020/SES
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ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ITEM DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
TIPO DE AMOSTRA

1 j Teste rápido para Covid-19
Sangue tçtjal, soro ou 
plasma e/ou coleta por 
swab.

UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO

Teste , 5.000 | R$ 148,00

TOTAL GERAL

VALOR
TOTAL

RS 740.000,00

R$ 740.000,00

1,2. Fazem parte deste contrato independentemente de transcrição o Termo de Referência
e Proposta.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

2.1. Pelos serviços desse CONTRATO a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a 
importância de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais).

I '2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕ ES DA CONTRATADA

3.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelas seguintes obrigações:

a) cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, de acordo com a proposta
apresentada;

b) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
indicados no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 
as indicações referentes a: marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de validade;

c) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13,14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
d) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores (fabricante, produtor ou importador) 
pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou 
inadequados à utilização a que se destinam;

e) responsabilizar-se por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
docorrentes de culpa ou dolo no fornecimento do objeto, inclusive por acidentes que venham 
a sor vítimas seus empregados, quando do transporte e da entrega do objeto.
í) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no neste
instrumento;

Contrato n° 109/2020/SES
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g) informar, por escrito, até a data da assinatura do contrato, o nome do Banco, Agência e o 
número da conta bancária para eíeito de adimplemento das obrigações, bem como o nome e 
contato do preposto designado à representar a empresa, e, os meios adequados de 
comunicação (telefone fixo, celular e e-mail);

h) comunicar ao Gestor/Fiscal da SES/MA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) 
horas que antecede à data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação e nova data de entrega;

i) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus a SES/MA;

j) não transferir a terceiros, por qualquer fprma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que çstá obrigada;

k) manter-se, durante todo o prazo de fornecimento do objeto, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CLÁUSULA QUARTA - DAS O BR IGAÇÕ ES DA CONTRATANTE:

4.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) designar o Gestor/ Fiscal do contrato, responsável pelo acompanhamento;

b) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência, através do 
servidor designado;

c) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta da 
empresa fornecedora, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

d) comunicar/notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

e) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da empresa fornecedora, conforme 
condições estabelecidas no Termo de Referência e no instrumento contratual, se for o caso;

f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa 
fornecedora;

g) efetuar o pagamento no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Termo de Referência;

i) não permitir que “outrem" cumpra as obrigações a que se sujeitou a empresa 
CONTRATADA;

Contrato n° 109/2020/SES
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4.2. A SES/MA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 
perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratado, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da mesma, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 O Prazo de vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses, com início na data da
assinatura do contrato.

5.2 O contrato poderá ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a 
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento, conferência e aceite definitivo dos produtos entregues, por 
meio de ordem bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta de preços, 
mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato e de 
acordo com as demais exigências administrativas em vigor.

6.2.A Nota Fiscal será protocolizada na SES-MA, até o quinto dia útil subsequente ao mês da 
entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, 
devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de 
acordo com as normas fiscais vigentes.

6.3.A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada, ainda, da cópia da nota de 
empenho, cópia do contrato/ou ordem de fornecimento, Certidões Negativas de Débitos 
referente às Fazendas Federal, Estadual (CND e Dívida Ativa), Municipal, Justiça do Trabalho 
e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
devidamente atualizadas, assim como comprovar quaisquer alterações havidas em seu 
contrato social, de acorco com a legislação vigente.

6.4.A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal e demais 
documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou 
ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número 
de dias a que corresponder os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à 
CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, sendo de sua única e total 
responsabilidade.

6.5. A empresa fornecedora lançará na Nota Fiscal as especificações do{s) produto(s) 
entregues de modo idêntico àquelas constantes do objeto da Nota de Empenho e proposta
apresentada.

Contrato n° Í  Õ9/2020/SES
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6.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a soguinte fórmula:

EM = Ix N  xV P

I = (6/100) .
365

EM= Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I - Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula.

N- Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento.

VP= Valor da Parcela em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 As despesas com a execução do presente Contrato possuem a seguinte Dotação
Orçamentária:
a) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21901; PROGRAMA: 0597; AÇÃO: 4788; SUBAÇÃO: 
016309 (PAINEL VIRAL E KITS DE TESTES EM SÃO LUÍS - LACEN/COVID 19); 
NATUREZA DE D ESPESA : 33.90.30.99; FONTE: 121; conforme NOTA DE EMPENHO N° 
2020NE002455. emitida em 31/03/2020.

b) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21901; PROGRAMA: 0597; AÇÃO: 4788; SUBAÇÃO: 
016309 (PAINEL VIRAL E KITS DE TESTES EM SÃO LUÍS - LACEN/COVID 19); 
NATUREZA DE D ESPESA : 33.90.30.99; FONTE: 108; conforme NOTA DE EMPENHO N° 
2020NE002456, emitida em 31/03/2020.

CLAUSULA OITAVA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666/1993 a empresa que:

a) convocada, dentro do prazo de validade da proposta, não receber a nota de empenho e/ou 
não assinar o contrato/ordem de fornecimento;

b) apresentar documentação falsa;

c) não mantiver a proposta;

d) ensejar o retardamento do fornecimento do objeto;
e) falhar ou Iraudar na execução do contrato;

f) comportar-se de modo inidôneo ou ilícito;

g) fizer declaração falsa;

Contrato n° 109/2020/SES
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h) cometer fraude fiscal;
i) deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação;

8.2. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) advertência, por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que nào 
acarretem prejuízos significativos para a SES/MA, sendo cabível também quando houver 
afastamento das condições técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações da
fiscalização da SES/MA;

b) multa compensatória de até 10 %  (dez por cento) sobre o valor total da nota de
empenho, no caso de recusa injustificada em assinar o contrato e/ou receber e nota de
empenho no prazo previsto;

c) multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado 
na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 5 (cinco) dias, 
após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma 
a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença;

d) multa moratóri? de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na 
entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na 
alínea “c”, limitado a 05 ^cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

e) multa moratória de até cinco por cento (5%), calculado sobre o valor da parcela não 
cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida;

f) multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso 
de inexecução total do objeto;

g) em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no 
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida;

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

i) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a empresa CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos

Contrato n° 109/2020/SES
Proccsso n° 59.360/2020/SE;S



ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE

. 141 $;■ .$}.■

causados, a ser aplicada se o contratado incorrer nos casos previstos no Artigo 88, da Lei
8.666/93; '

8.3. A multa poderá ser aplicada concomitantemente com as sanções previstas na letra "a", 
“h” e "i" do item anterior.

8.4. A aplicação de qualquer das penalidades prevista:; realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à empresa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei- Estadual n° 10.297/2015 e 
subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999 e na Leis Estaduais n° 8.959/2009.

8 5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.6 Atrasos cuja justificativa sejam aceitas pela SES/MA e comunicadas antes dos prazos de 
enlrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta, ser 
isentas total ou parcialmente da multa.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

9.1. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previsto na Lei n° 13.979/2020, a 
administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 
cinqüenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.

9.2. A entrega dos itens solicitados deverá ser realizada em até 45 (quarenta e cinco) dias, 
logo após o recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO/EMPENHO.

9.3. A entrega deverá ser feita no Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão - 
LACEN, situado na Rua João Luís, s/n, - Bairro Pam Diamante, São Luís - MA, 65020-320, 
de Segunda à Sexta das 8;00 hs às 18:00 hs.,

9.4. O recebimento do objeto náo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato.

9.5. A vencedora será a que apresentar o MENOR PREÇO  POR ITEM, cuja proposta deverá 
ser discriminada com menor valor unitário e total.

9.6 O(s) produto(s) deverá (ào) estar acondicionados de forma compatível para sua 
conservação, em embalagem (ns) de fábrica e lacrado(s) pelo(s) próprio(s) fabricante(s).

9.7. O(s) fornecedor (es) ficará (ão) obrigado(s) a substituir no prazo de até 5 (cinco) dias 
corridos, após o recebimento de notificação expedida por esta SECRETARIA , independente 
da aplicação das penalidades cabíveis, sem quaisquer ônus para esta Secretaria, o(s) 
produto(s) que venha(m) a ser recusado(s), podendo o(s) produto(s) substituído(s) ser(em)
submetido(s) a exame técnico.

"Contrato n° Í09/2020/SÉS
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9.8. A proposta de preços deverá conter a discriminação detalhada do objeto ofertado, o valor 
unitário e total, em moeda nacional, prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias e 
dados bancários

CLÁUSULA DECIMA - DA VALIDADE DO O BJETO

10.1. O material deve ter a validade mínima de 12 (doze) meses, com todas as especificações 
estabelecidas no Termo de Referência.

10.2, Caso o(s) produto(s) perca(m) suas características ou deteriorem-se, e, estando este(s) 
dentro do prazo de validade, assim como em condições normais de estocagem, uso e 
manuseio, deverão ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da 
comunicação formal, ficando por conta e ônus da CONTRATADA todas as despesas 
decorrentes para a efetivação da substituição.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO R EA JU ST E

11.1. Os preços fixados para o objeto deste contrato serão fixos e irreajustáveis.

11.2. Os contratantes tom direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo- 
se a revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com conseqüências 
incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuada.

11.3. O pedido de reajuste ocorrerá, caso haja prorrogação do contrato e este ultrapasse o
prazo de 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESC ISÃO  CONTRATUAL

12.1. O Contrato poderá ser rescindido:

a) nos casos previstos na Lei n° 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o 
CONTRATANTE:

c) judicialmente, nos termos da legislação processual em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  - DO 
CONTRATO:

13.1. O gerenciamento do fornecimento 
designado formalmente pela SES , o qual 
documentação, ao controle dos prazos de < 
da Lei n° 8.666/93.

"Contrato n° 109/2020/SES
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13.2. O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com o fornecimento do objeto, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
a) fiscalizar e atestar o fornecimento do objeto, de modo que sejam cumpridas integralmente 
as condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta;

b) comunicar eventuais falhas no fornecimento do objeto, determinando o que for necessário 
á ;regularização das faltas ou defeitos observados;

c) garantir ao fornecedor acesso a toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos 
relevantes relacionados com o fornecimento do objeto.

d) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos ao fornecimento do objeto, 
em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.

13.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor/fiscal do 
contrato deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.

13.4. A fiscalização exercida pelo LACEN/SAPAPVS/SES não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS NOTIFICAÇÕES:

14.1. Qualquer comunicação das partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se 
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua 
efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:

15 1 A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do 
Estado, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no § único do art. 61 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OM ISSOS

16.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 8.666/93, na Lei n° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA - DOS ACRÉSC IM OS OU SU PR ESSÕ ES

17.1. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração 
pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinqüenta por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. Art. 4o- I da Lei Federal n°
13.979/2020.

Contraio n5 7Õ9/2020/SÉS...
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -  DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. Este CONTRATO representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele 
previsto. Qualquer ajuste complementar que crie ou altere direitos e obrigações há de ser 
efetuado por escrito e assinado pelos representantes de ambas as partes.

18.2. A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações 
contratuais ou ao exercício da prerrogativa decorrente deste CONTRATO não constituirá 
renúncia ou novação nem impedirá a parte de exercer seu direito a qualquer tempo.

18.3. As disposições contidas no Termo de Referência que estiverem em contradição com 
esta minuta de contrato deverão ser desconsideradas.

CLÁSULA DÉCIMA NONA - DO FORO:

19.1. Fica eleito o Foro desta cidade de São Luís do Maranhão, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente instrumento.

19.2. E, por estarem assim justas, acertadas e contratadas, após lido e achado conforme, as 
partes, por seus representantes legais, firmam o presente instrumento em 04 (vias) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que também os
subscrevem.

São Luís (MA), 02 de abril de 2020.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -  SES 
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA

Secretário de Estado da Saúde 
CONTRATANTE

íL U O O  A é  ’J L Ò \ ^

iR LTDA.W PRIME HOSPITALAR LTDA. 
Representada por HILEANNY ARAÚJO DE OLIVEIRA 

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF n°:
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Dental Med Sul
D i s t r i b u i n d o  S o r r i s o s

41 3204*8000
CNPJ: 02.477.571/0001-47 | IE: 901.57214-37 

R. Anne Frank, 5223 - Boqueirão 
CEP: 81730-010 j Curitiba | PR 

PROPOSTA PROFORMA DE PREÇOS www.dentalmedsuI.com.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA

PROPONENTE: Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda.
TELEFONE: (41)3204-8000
ENDEREÇO:RUA ANNE FRANCK 5223 E-MAIL: rivael.beltrao@dentalmedsul.com.br 
BAIRRO: BOQUEIRÃO CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP:
CNPJ: CNPJ: 02.477.571/0001-47 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 901.572.143-:
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4500-4 CONTA BANCÁRIA: C/C: 107690-6 Telefone BANCO: (41) 
3314-1010
INSCRIÇ ÃO NO SIMPLES: ( ) SIM (x ) NÃO
DATA: 25/05/2020______________________________________________________

RELAÇÃO DE MATÉRIAS PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Descrição do Produto Quantidade Valor Unitário Valor Total
COVID-19 IgG/IgM Test. Um kit de teste de 
imunocromatografia rápida que objetiva realizar a 
triagem preliminar do COVID-19 em menos tempo e 
custo, detectando anticorpos IgG e IgM para COVID- 
19.
A detecção dos anticorpos COVID-19 IgM tende indicar 
uma resposta imune recente ao COVID-19, enquanto 
detecções de anticorpos COVID-19 IgG indica uma fase 
posterior dela. COVID-19 IgG/IgM Test é um teste 
combinado desses anticorpos e pode fornecer 
informações sobre estágio da infecção, desde casos 
assintomáticos até a fase de convalescência.

30 caixas c/ 
25

R$ 3.250,00 R$ 97.500,00

• PRAZO DE ENTREGA: 5 (cinco) dias APOS RECEBIMENTO DO EMPENHO.

• VALIDADE DA PROPOSTA: 5 (cinco) dias.

• PAGAMENTO: A VISTA.
Dados do Sócio Valter Elisbão Garcia Donini CPF: 099.338.249-53 RG:13R/212.556 

SSP/SC

Í12 477 571/0001-47 i
DENTAL MED SUL ARTIGOS 

ODONTOLÓGICOS LTDA.
Rua Am» Frank, 5223 

Boqueüâo -CB»617WWI0 
L .  CurWM • PR « J

http://www.dentalmedsuI.com.br
mailto:rivael.beltrao@dentalmedsul.com.br


20/03/2020 Emissão do CICAD

RECEITA ESTADUAL

RARANA
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS
90157214-37

Inscrição CNPJ 
02.477.571/0001-47

Início das Atividades 
05/1998

Empresa / Estabelecimento
Nome Empresarial DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Título do Estabelecimento
Endereço do Estabelecimento RUA ANNE FRANK, 5223 - BOQUEIRÃO - CEP 81730-010 

FONE: (41) 3286-4560
Município de Instalação CURITIBA - PR, DESDE 09/2007

( Estabelecimento Matriz)

Qualificação
Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018 

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Estabelecimento

4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE 
PERFUMARIA

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA 
USO MEDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

. . . . . .  , . c , 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USOAtividade(s) Economica(s) m iim a n o
Secundária(s) do Estabelecimento

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; 
PARTES E PECAS

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E 
CONSERVACAO DOMICILIAR

Quadro Societário
Tipo Inscrição
CPF 020.243.469-95
CPF 099.338.249-53

Nome Completo / Nome Empresarial 
VITOR DONINI FILHO 
VALTER ELISBAO GARCIA DONINI

Qualificação
SÓCIO-ADMINISTRADOR

SÓCIO

Este CICAD tem validade até 19/04/2020.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.pr.aov.br

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS N° 90157214-37
Emitido Eletronicamente via Internet 

20/03/2020 10:30:45
áÊ& Dados transmitidos de forma segura 

'•mf Tecnologia CELEPAR

*

https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11D.asp?elncludeLinkFacil=S&eCadicms=9015721437&eUser=FBYOM24F 1/1

http://www.fazenda.pr.aov.br
https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11D.asp?elncludeLinkFacil=S&eCadicms=9015721437&eUser=FBYOM24F


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARA N° 1.254.776
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para 

Localização, conforme processo N° 20-098489/2015, a:
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 
R. ANNE FRANK - N°: 005223
IND. FISCAL: 86.176.004.000-9 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00 00 533.452-4 CNPJ/CPF 02.477.571/0001-47
Taxação: COM 
Tipo de Instalação: LOJA  
As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada 
-> G.46.4.5-1/03-00 Comércio atacadista de produtos odontológicos
-» G.46.4.6-0/01-00 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

G 46 4 5-1/01-00 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios

G.46.6.4-8/00-00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, 
partes e peças

-> G 46 4.4-3/01-00 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
G46 4.9-4/08-01 Comércio atacadista de produtos saneantes domissanitários

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO 
ESPECIFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL N° 11095/2004 

PARA FUNCIONAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA O ESTABELECIMENTO DEVERÁ TAMBÉM POSSUIR O
LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO/CERTIFICADO VIGENTE EXPEDIDO/EXIGIDO PELO(S) ORGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) 
AO(S) QUAL(IS) COMPETE A FISCALIZAÇÃO:
» CB • LISA. . '»

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
CURITIBA, 03 DE JUNHO DE 2019

IMPORTANTE :
• A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos 

termos do Decreto n° 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser 
confirmada no endereço wwwcuritiba.pr gov.br, Serviços para Empresa. Alvará 
Comercial - dados

• É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, aiteraçáo 
de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na

A partir aa versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuaçáo 
e código CNAE

DIVISÃO DE ALVARA E ATENDIMENTOí
ASSINADO ELETRONICAMENTE

F d O F .1 3 r 5 .B B 4 1 .4 05C-5 . S B 8 6 .5  5 3 1 .82D B.4773  -6
1 de 1
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

C ER T ID Ã O  N EG A T IV A  DE D É B IT O S  T R A B A L H IS T A S

Nome: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 02.477.571/0001-47 

Certidão n°: 5976534/2020 
Expedição: 06/03/2020, às 08:55:56
Validade: 01/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se que d e n t a l  m e d  s u l  a r t i g o s  o d o n t o l o g i c o s  l t d a
(m a t r i z E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

02 .477 .571/0001-47 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei 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 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Dúvidas e sugestões: cndtã>tst.jus.br

http://www.tst.jus.br


07/02/2020 www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAISCERTIDÃO

CONTRIBUINTE: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 

CNPJ: 02.477.571/0001-47

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 533452-4
ENDEREÇO: R. ANNE FRANK, 5223 - BOQUEIRÃO, CURITIBA, PR 
FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

Ajsi' -jp fp p '
É expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em nome 
do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nomi 
Município de Curitiba.

Certidão expei

Esta certidão 
Predial Territi 
Contribuição de

CERTIDÃO N°: **

EMITIDA EM:

VÁLIDA ATÉ: 0

CÓDIGO DE AUTENTI

A autenticidade desi 
http://www.curitiba.pr.gov.br -1Í

Reserva-se a Fazem 
períodos compreendidos

Certidão expedida pela inl

brange todos os estabelecimentos cadastrados no

H2, de 30/04/2012.
UÉi * wf/
(Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto 
■ Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e 

de Polícia e outros débitos municipais.
B l f i ?

JOfX

I
íTIDÃO: 6086.F6EC.194A.4E7E-O.BDE1.8FDO-75CC.1AA2-3

T  - —

>nfirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço 
as / Finanças.

rar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a

www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/

http://www.curitiba.pr.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Informações
Reclamações

< 2 ^

ou 0800-644-0041
Licença Sanitária

DISTRITO SANITARIO BOQUEIRÃO N° 04.036/2019
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, com base na Lei Municipal n° 9000/96 artigo n° 39, concede a presente Licença Sanitária a:

Razão Social DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 
Nome Fantasia DENTAL MED SUL

Técnico VISA 25193 
Ramo(s) de Atividade Econômica:
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO I COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, 
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS I COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS / COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E 
PRODUTOS DE PERFUMARIA / COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E 
PEÇAS / COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR COSMÉTICOS (AFE N° 2.04.734-9); PRODUTOS PARA SAÚDE (AFE N° 8.04.484-4); 
MEDICAMENTOS (AFE N° 1.12.524-0); SANEANTES (AFE Na 3.07.108-4).

Endereço

CNPJ:

RUA ANNE FRANK 5223 BOQUEIRÃO 
02.477.571/0001-47 Processo n° 121669/2019 Insc. Munic. 533.452-4

CURITIBA, 06 de Dezembro de 2019



20/03/2020 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
02.477.571/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
15/04/1998

NOME EMPRESARIAL
DENTAL M ED SUL ARTIG O S O D O NTO LO G ICO S LTDA

r ifU tO  ÒQ E sW tE L E cU lE W ffF O M E  &  FW fos iA ) PÕRTÊ--------
DEM AIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-03 - Com ércio atacadista de produtos odontológicos

còòIgo à béscfelçAo òas ativíóades éconòMIcas sècundárIas
46.46-0-01 - Com ércio atacadista de cosm éticos e produtos de perfum aria
46.45-1-01 -  Com ércio atacadista de instrum entos e m ateriais para uso m édico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 -  Com ércio atacadista de m áquinas, aparelhos e equipam entos para uso odonto-m édico-hospitalar; partes e
peças
46.44-3-01 -  Com ércio atacadista de m edicam entos e drogas de uso hum ano
46.49-4-08 -  Com ércio atacadista de produtos de higiene, lim peza e  conservação dom iciliar

código ê béscfeiçÀo bÃ iMTúKKa ju&Idica------
206-2 - Sociedade Em presária Lim itada

logradouro 
R A N N E F R A N K

NUMERO
5223

cEP------
81.730-010

BAlRko/DisVRlto MUNICÍPIO UF
B O Q UEIRÃO CURITIBA I lPR I

ÉNbÉfcÉço éleYRÒnico------------
N A TA LI.PEREIRA@ DENTALM EDSUL.CO M .BR

TELÈFÕnI -----------------------------------------
(41) 3204-8000/ (41) 3323-6717

ENfÉ PÉbÉfeAYlVO ftÉS#»ONSÀVÉL ( É « f

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATA ÒA slTUAçAo CADASTRAL 
23/01/2004

moTivo dé siVúâçâo"ca6a~sTrãl~

bAtADASlTÜÁÇÀO ÉSPEClAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
Emitido no dia 20/03/2020 às 10:35:58 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

:& i  CONSULTAR QSA O  VOLTAR S  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parçelros Serviços CNPJ

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

mailto:NATALI.PEREIRA@DENTALMEDSUL.COM.BR


02.477.571/0001-47
iòdo: 01/01/2019 - 31/12/2019

BALANCETE

■digo Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saido Atuai
i
i.l

3 1.1.01
4 1.1.01.001
5 1.1.01.001.0001

7 1.1.01.002
8 1.1.01.002,0001
9 1.1.01.002.0002

14 1.1.01.002.0003
4B 1.1.01,002.0004
49 1.1.01,002.0005

10 1.1.01.003
11 1.1.01.003.0001
19 1.1,01.003.0003
50 1.1.01,003.0005
51 1.1,01.003.0006

143 1.1.01.003.0007

12 1.1.02

1.1.04
1,1.04.005

47 1.1.04.005.0001
í * 62 1.1.04.005,0002

147 1.1.04.005,0003
136 1.1.04.005.0004
210 1.1,04.005.0006

11400 I.1.04.00S.0008

24 1.1.04,006
81 i.l 04.006.0003

28 1.1.04.008
32 1.1.04.008.0004
33 1.1.04.008.0005
40 1,1.04.008.0012
41 1,1,04.008.0013
52 1.1.04.008.0016
64 1.1.04:008.0017

S3 1.1.05
54 1.1.05.003

55 1.1.05.003.0001

65 1.1.06
1,1.06.001

> 1.1.06,001.0001
;4 i.l.06.001.0004

14515 1.1.06.001.0005

92 1.2
88 1.2.02
.89 1.2.02,001
100 1.2,02.001,0001
101 1.2.02.001.0002

13735 L2.02.001.0003
14744 1.2.02.001.0004

111 1.2,03
112 1.2.03.001
114 1,2.03,001,0002
132 1.2 03.001.0004

116 1.2.03.002
117 1.2.03.002.0001

118 1.2.03.003
119 1.2.03.003.0001
93 1,2.03.003.0002

120 1.2.03.004
121 1 7.03.004.0001

98 1.2.03.005
99 1.2.03.005.0001

ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 
CAIXA

CAIXA GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO BRADESCO 
8ANCO DO BRASIL 
BANCO ITAU
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
BANCO SANTANDER

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
APUCFINANC.BB ACOES PETRQBRAS 
APUCFINANC.AUT.MAIS - BANCO ITAU 
APUC.FINANC.CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
APUC.FINANC.FICFI RF REF.DI SPECIAL - BANCO BRAOESCC 
APUCRNANC. INVEST FAQL BRADESCO - BANCO BRADESC

CUENTES

o utros CRâorros
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 
ADIANTAMENTO A FORNEC.-DEVOLDE COMPRA 
ADIANTAMENTO FORNELVFH SOLUCOES 
ADIANTAMENTO FORNEC.-DMS SOLUCOES 
ADIANTAMENTO FORNEC MA ZANELATO E CIA LTDA 
ADIANTAMENTO A FORNEC. NEOCl MARIA PACHER

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
ADIANTAMENTO DE FERIAS

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA
COFINS A RECUPERAR
PIS A RECUPERAR
JRPJ A RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR

ESTOQUE
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS

ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 
DESPESAS DE MESES SEGUINTES

PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
DEPOSITO JUDICIAL
BENS DESTINADOS A PREMIAÇÍO

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 
INVESTIMENTOS 

OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
OUTROS INVESTIMENTOS 
CONSORCIO GRUPO 002.045 COTA 30 
CONSOROO BRADESCO 
OUROCAP NEGOaOS-BANCO DO BRASIL

ATIVO IMOBILIZADO 
IMÓVEIS

EOIFICACAO - INSTALACAO 
TERRENOS COM EDiFICACOES

MOVEIS E UTENSÍLIOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÁQUINAS
EQUIPAMENTOS

VEÍCULOS
VEÍCULOS COMERCIAIS

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

21.710.149,530
19,978.470,150

593.667,630
45.912,910
45.912,910

155.105.520,71
154-407.733,20
72.901.668,66

376.376,78
376.376,78

156.688.43 ,̂44
155.188.824,38
72.801.549,81

422.112,05
422.112,05

93.411,950
1,000 

4.622,960 
84.637,480 
4.150,51D 

0,00

63.830.879,48
10.426.714,89
7.326.130,12

37.172.737,36
832.617,73

8.072.679,38

63.833.953,94
10.426.714,89
7.270.654,66

37.257.364,84
836.117,15

8.043.102,40

454.342,770
248.993,960
194.609,860

0,00
2.110,420
8.628,530

8.694.412,40
12S.029,94

6.161.254,09
24.308,05

0,00
2.383.820,32

8345.483,82
69.065,52

6.159.990,49
24.298,76

0,00
2.292.129,05

9.032.733,740 43.104.899,82 43.430.307,73

1.664.099,060
1.647.291,490

364.026,550
187,353,340
223.397,800
561.579,310
293,504,830
17.429,660

5.716.798,79
4.521.078,85

499.900,68
1.485,00

1.699.276,59
2.021.952,80

266.163,78
32.300,00

7.262.694,74
6.064.165,86

780.167,75
188,838,34

1.922.67439
2.583.532,11

559.668,61
29.284,66

4.112,700
4.112,700

49,643,00
49.643,00

53.755,70
53.755,70

12.694,870
5.412,550

718,020
5.393,370
1.170,930

0,00
0,00

1.146.076,94
55,489,98 
28.616,39 

863.224,72 
187.411,07 

9.466,66 
1.666,12

1JL44.773,18
60.902,53
29134,41

860.781,65
186.881.05

5.412,55
1.460,99

8.546.696.030
8.546.696.030

8.546.696,030

32.591.193.67
32.591.193.67

32.591.193,67

31379.841.18
31.579.841.18

31.579,841,18

141.273,69D 
141.273,690

5.180,910
136.092,780

0.00

93.172.26
93.172.26
10.256,75
46.766,46
36.149,05

114.430.92
114.430.92

9.889,14
104.541,78

0,00

1.731.679,380
116.769.840
116.769.840
102.340,390
14.429,450

0,00
0,00

697.787,51 
30.775,47 

" 30.775,4?
171,S2 

7.411,08 
13.061,09 
10.131.78

1.499.608,06
19.814.68
19.814.68
18,164,78

0,00
0,00

1.649,90

1.567.267,550 
757.523,38D

27.523,380
730.000,000

125.324,46
0,00
0,00
0,00

1.357,618,26
730.000,00

0,00
730.000,00

B5.381,56D
85.381,560

1.260,95
1.260,95

0,00
0,00

108.065,810
106.509,81D

1.556.00D

3,308,00
0,00

3.308,00

0,00
0,00
0,00

154.192,750
154.192,750

39.960,00
39.960,00

0,00
0,00

333.366,090
333.366,090

80.606,90
80.606,90

0,00
0,00

20.127.237,000 
19,197.378,97D 

693.786,48D 
177,64D
177,64D

90.337,49D
1,000

60.098,420
10,000

651.C90
29.576.9BD

603.271,350 
304.958,38D 
195.873,46D 

9,290 
2.110,420 

100.319,80D

8.707.325,83D

118.203,UD  
104.204,480

83.759,480
0,00
0,00
0,00
0,00

20.445,000

0,00
0,00

13.998.630
0,00
o.oo

7.836,44D
1.700,950
4.054,11D

407,130

9.558.048.520
9.558.048.520

9.558.048,52D

120.015,030 
120.015,03D

5.S46,520
78317,46D
36.149,050

929.858,830
127.730.630
127.730.630

84.347,13D 
21.840,530 
13.061,090 
8.461,880

334.973.750 
27.523,38D
27.523,380

0,00

86.642,51D
86.642,510

111.373,810
106.509,81 D 

4.864,000

194.152.750
194.152,75D

413.972,99D
413.972,990



1 ! o D escriçio da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo $M3ali . ..
141 1.2.03.006.0001 APARELHOS TELEFONICOS 34.811,60D 0,00 0,00 SU!11,60D

124 1.2.03.031 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 538.134,830 0,00 539.134,83 0,00
135 1.2.03.031.0001 SOTFWARE em  desenvolvimento 538.134,830 0,00 538.134,83 0,00

125 1.2.03.032 <-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 444.208,47C 188,61 89.483,43 533.503,29c
126 1.2.03 032.0001 (-) DEPRECIAÇÕES EOIHCACAO - 1NSTALACAO 19.508,95C 0,00 395,52 19.904,47C
127 1.2.03.032.0002 {-) DEPRECIAÇÕES MÕVEIS E UTENSlUOS 54.423.23C 188,61 13.206,79 67.441,41C

,128 1.2.03.032.0003 (-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS 82.831,84C 0.00 3.819,12 86.650,96C
*129 1.2.03.032.0004 (-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTOS 155.64C 0,00 458,91 614.55C
130 1.2.03.032.0006 (•) DEPRECIAÇÕES VEÍCULOS COMERCIAIS 154.192,75C 0,00 4.786,99 158.979,74C
104 1.2.03.032.0008 (-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMAT1CA U9.590,58C 0,00 60.973,34 180.563.92C
142 1.2.03.032.0009 (-) OEPREC1ACOES APARELHOS TELEFONICOS 13,505,48C 0,00 5.842,76 19.348.24C

10S 1.204 BENS INTANGÍVEL 47.641,990 541.687,58 122.175,12 467.154,450
123 1.2.04.001 MARCAS, DIREITOS E PATENTES 83.093,320 538.134,83 0,00 621.228,15D
106 1.2.04.001.0001 SOFTWARE (PROGR.DE COMPUTAD.) 83.093,320 538.134,83 0,00 621.228,15D

107 1.2.04.002 (-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL 35.451,33C 3.552,75 122.175,12 154.073.70C
108 1.2.04.002.0001 (-) AMORTIZACAO SOFTWARE 35.451,33C 3.552,75 122.175,12 154.073,70C

14» 2 pa ssiv o 21.710.149,53C 61.018.597,23 59.547.643,20 20.239.195,50C
150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 7.499.981,BBC 57.639.551,95 56.677.688,97 6.538.118,90c
185 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENC1ÁRIA 22.527.74C 249.784,59 239.738,58 12.481,73C

•> 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 22.527,74C 249.784,59 239.738,58 12.481,73C
. 2,1.01.002.0001 INSS A RECOLHER 18.386,91C 187.069,71 177.798,73 9.095.93C

192 2.1.01,002.0002 FGTS A RECOLHER 4.140.83C 62.694,88 61.939,85 3.385,80C

169 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 69-339,84C 5.997.817,76 5.982.188,59 53.710,67C
170 2.14)2.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 69.339.84C 5.997.817,76 5.982.188,59 53.710,67C
172 2.1.02.001.0002 ICMS A RECOLHER 4.250,07C 4.848.088,83 4.855.539,24 U.700.48C
174 2.1,02.001.0004 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENOA 17.981,76C 125.174,30 111.912,85 4.720,31C
175 2.1.02.001.0005 provisão  p/ contribuição  so cial s/ lucro 5.033,43C 60.589,87 57.975,75 2.419,3IC
178 2.1.02.001,0008 IRRF A RECOLHER 530.67C 3.104,65 2779,27 205,290
181 2.1.02.001.0011 IRRF RET.S/TERCEIRO A RECOLHER 944,81c 1.991,74 2.345,71 1.298.78C
182 2.1.02.001.0012 CSRF (PIS/COFINS/CSU.) RET.A RECOLHER 2.721.95C 6.189,12 7.452.16 3.984,99C
183 2.1.02.001.0013 1S5 RETIDO A RECOLHER 0,00 0.00 25,73 25,73C
481 2.1.02.001.0015 ICMS SUBSTmjIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER 6.908,80C 478.920,90 475.294,01 3.281,910
134 2.1.02.001.0016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAI. A RECOLHER 700,72C 0,00 0,00 700.72C

!’ 627 2.1.02.001.0018 ICMS D1FAL-DIFERENC1AL NAO CONTRIB. A RECOLHER 30.267.63C 473.758,35 468.863,87 25.373,15C

164 2.1.03 FORNEC.- MATÉRIA PRIMA/MERCAD.P/REVENDA 6.142.627,69C 35.936.739,67 33.261.336,57 3.467.224,59C

' 109 2.1.04 FORNEC.- SERVIÇOS PRESTADOS/MATERIAL CONSUMO 415.898,87C 6.505.110,41 8.343.024,76 2.253.813,22C

152 2.1.05 EMPREST1MOS E FINANCIAMENTOS 627.725,18C 6.370.388,66 6.346.429,86 603.766,38C
153 2.1.05.001 EMPRÉSTIMO 627.725,18C 6.176.341,57 5.548.616,39 0,00

8700 2.1.05.001.0001 EMPRESTIMOS BANCO ITAÚ 565.000,00C 5.809.000,00 5.244.000,00 0,00
9788 2.1.05.001.0002 SANTANDER EMPRESTIMOS 62.725,18C 367.341,57 304.616,39 0,00

» 2.1.05.002 FINANCIAMENTOS 0,00 194.047,09 797.813,47 603.766.38C
i55 2.1.05.002X001 F1NANC - BRDE - SB - PUNO CONTRATO 158027011 0,00 0,00 189,921,87 189.921,87C
158 2.1.05.002.0002 (•) ENCARGOS S/FINANC. A APROPRIAR-BRDE PL CONTR. 15 0,00 9.684,90 0,00 9.684,900

14749 2.1.05.002.0003 EMPREST.8CO ITAU- GIROPRE-D-PARC-IGUAI- CONTR. 1413 0,00 84.809,98 593.669,86 508.859,88C
14750 2.1.05.002.0004 (-) JUROS S/ EMPREST.BCO ITUA- GIROPRE-D-PARC-IGUAI- 0,00 99.552,21 14.221,74 85.330,470

200 2.1.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 221.862,56C •2.579.710,86 2.504.970,61 147.122,31c
201 2.14)6.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 181.847,97c 2.374.995,83 * 2.268.571,29 75.423,43C
203 2.1.06.001,0001 ADIANTAMENTOS DE CUENTES DIVERSOS 178.344.20C 2.370.007,06 2.254.109,77 62.446.91C
204 2.1.06.001.0002 AOIANTAMENTOS DE CLIENTES - DEVOL.VENDA 3.503,77C 4.988,77 14.461,52 12.976.52C

■
202 2.1.06.002 CONTAS A PAGAR 40.014.59C 204.715,03 236.399,32 71.698,88C
214 2.1.06.002.0001 OUTRAS CONTAS A PAGAR 3.793,920 8.302,87 ■ 12.516,79 420.00C,
215 2.1.06.002.0002 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 80.858,50 93.642,33 12,783,83C
216 2 ,1.06.002.0003 PENSÃO AUMENTIdA 0,00 3,992,00 4.391,20 399.20C
587 2.1.06.002.0004 PRO-LABORE A PAGAR 10.188,72C 20.847,36 10.658,64 0,00
139 2.1.06.002.0007 FORNECEDOR - COMPRA IMOBILIZADO 33.619,79C 90.714,30 115.190,36 58.095,85C

, 234 2.2 PASSIVO NÂO-CIRCULANTE 11.384,88C 1.095.931,75 2.711.700.1S 1.627-153,28c
217 2.2.01 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 0,00 1.084.546,67 2.711.700,15 1.627.153,28C
221 2.2.01.003 FINANCIAMENTOS 0,00 1.084.546,87 2.711.700,15 1.627.153,28c
222 2.2.01.003.0001 FINANC. - BRDE - B8 • PLANO CONTRATO 158027011 0,00 189,921,87 1.160.693̂ 6 970.771,51C

 ̂ 227 2.2.01.003.0002 (-) ENCARGOS S/FINANC. A APROPRIAR-BRDE PL CONTR. 1,5 0,00 59.185,48 9.684,90 49.500,58D
238 2.2.01.003.0003 EMPREST.BCO ITAU- GIROPRE-D-PARC-IGUAI- CONTR. 1413 0,00 593.669,86 1.441.769,66 848.099,80C
230 2.2.01.003.0004 (-) JUROS S/ EMPREST. BCO ITAU- GIROPRE-D-PARC-IGUAI- 0,00 241.769,66 99.552,21 142.217,450

626 2.2.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES 11.384,88C 11.384,88 y O  o,oo 0,00
225 2.2,02.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 11.384,88C 11.384,88./ " /  0,00 0,00
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597 2.2.02.001.0001 ADIANTAMENTO Df CUÊNTg 11.384,88C 11.384,88 0,00 0,00

242 2.3 patrim ônio U quido 14.19s.7B2,77c 2.283.113,53 158.254,08 12.073.923,32C
243 2.3.01 CAPITAL SOCIAL 930.000, OOC 0,00 0,00 930.000,OOC
244 2.3.01.001 CAPITAL SUBSCRITO 930.000,000 0,00 0,00 930.000,OOC
245 2.3.01.001.0001 CAPITAL SOQAL SUBSCRITO 930.000,OOC 0,00 0,00 930.000,OOC

235 2.3.02 RESERVAS 40.000,OOC 0,00 0,00 40.000,OOC
257 2.3.02.003 RESERVAS DE LUCROS 40.000,OOC 0,00 0,00 40.000, OOC
262 2.3.02.003.0004 RESERVA LEGAL 40.000.00C 0,00 0,00 40.000,OOC

264 2.3.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 13.228.782,770 2.283.113,53 158.254,08 11.103.923,32C
265 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 13.228.782,770 2.283.113,53 158.254,08 11.103.923,32C
266 2.3.05.001.0001 LUCROS ACUMULAOOS 13.228.782.77C 2.283.113,53 46296,38 10.991.965,62C
269 2.3.05.001.0004 (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO - PREJUÍZO 0,00 0,00 111.957,70 111.957.70C

240 3 CONTAS OE RESULTADO * RECEITAS 0,00 9.142.809,76 47.979351,20 38.836.541,44C
400 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS UQUIOAS 0,00 8.427.417,62 46.194.910,10 37.767.492,48C
606 3.1.02 RECEITA COMERCIAL LÍQUIDA 0,00 8.427.417,62 46.194.910,10 37.767.492,48C
405 3.1.02.001 RECEITA DE VENDAS OE MERCADORIAS BRUTAS 0,00 21.182,55 46.018.333,43 45.997.150,88C
407 . 3.1.02.001.0001 VENDA DE MERCADORIAS 0,00 21.182,55 46.018.333,43 45.997.150,88C

4“  3.1,02.002 £-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,00 8.406.235,07 176.576,67 8.229.658,40D
1.1.02.002.0001 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 0,00 842.568,15 48.445,96 794.122,19D

s . .  3.1.02.002.0002 (0 ICMS 0,00 4.815.278,58 100.579,74 4.714.698,840
484 3.1.02.002.0003 (-) COF1NS 0,00 1.136.576,13 22.636,47 1.113 939,660
486 3.1.02.002.0004 (-) PIS 0,00 246.765,81 4.914,50 241.851,310
431 3.1.02.002.0005 (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 482.939,44 0,00 482.939/140
492 3.1.02.002.0008 (-) ICMS DIFAL-DIFERENOAL NAO CONTRIBUINTE 0,00 882.106,96 0,00 882.106,96D

SOS 3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 715.392,14 1.784.441,10 1.069.048,96C
512 3.2.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 715.392,14 1.784.441,10 1.069.048,96C
47S 3.2.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 76,06 336.050,19 335.974,13C
436 3-2.01.001.0001 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 125.646.37 1 2 5 .W 6 .3 7 C
437 3.2.01.001.0002 JUROS DE MORA 0,00 76,06 110.451,48 110.375.42C
438 3.2.01.001.0003 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 99 .9 5 2 ,3 4 99.9S 2 ,34C

448 3 2.01.003 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 715.316,08 1.448.390,91 733.074,83C
449 3.2.01.003.0001 RECEITAS COM DOAÇOES RECEBIDAS 0,00 715.082,91 1.180.453,86 465.370,95C
450 3.2.01.003.0002 OUTRAS RECEITAS 0,00 233,17 129.513,60 129.280,43C

2117 3.2.01.003.0003 RECEITAS DE CAMPANHAS 0,00 0,00 138.423,45 138.423,45C

273 4 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 39.331.528,78 383.029,64 38.948.499,14D
274 4.1 CUSTOS 0,00 26.284.375,35 0,00 26.284.375,35D
392 4.1.02 CUSTOS DE MERCADORIAS 0,00 26.234.375,35 0,00 26.284.375,35D
393 4.1.02.001 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 26.284 «375,35 0,00 26.284.375,350
295 4.1.02.001.0001 CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 26.284.375,35 0,00 26.284.375,350

\.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 12.460,180,99 229.717,59 12.230.463,400
4.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVOS 0,00 4.990.403,94 112.885,12 4.877.518,820

302 4.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.059.403,87 112.885,12 946.518,750
303 4.2.01.001.000.1 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 393.120,50 28.743,90 364.376,60D
304 4.2.01.001.0002 PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES 0,00 97.283,09 0,00 97.283,090
306 4.2.01.001.0004 FÉRIAS GOZADAS 0,00 103.215,27 33.540,89 69.674,380
498 4.2.01.001.0005 13® SALÁRIO 0,00 *• 36.638,65 11.248,07 25.390,58D
308 4.2.01.001.0007 INSS 0,00 127.234,26 0,00 127.234,260
309 4.2.01.001.0008 FGT5 0,00 61.939,82 2,60 61.937,220
310 4.2.01.001.0009 PROGRAMA AUMENTAÇÃO TRABALHADOR 0,00 103.015,10 8.067,50 94.947,600
311 4.2.01.001.0010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 0,00 23.768,79 11.545,96 12.222,830
347 4.2.01.001.0011 VALE TRANSPORTE 0,00 28.044,18 10.893,04 17.151,140
349 4.2.01.001.0013 FERIAS INDENIZADAS 0,00 13,56 • 0,00 13,560
351 4.2.01.001.0015 RESCISÕES TRABALHISTAS 0,00 65.665,25 6.201,96 59.463,29D
352 4.2.01.001.0016 FARMACIA 0,00 2.61938 2.539,65 80,23D
589 4.2.01.001.0017 PRO-LABORE 0,00 11.976,00 0,00 11.976,OOD
353 4.2.01.001.0018 ESTAGIARIO / BOLSA DE ESTUDO 0,00 4.583,49 0,00 4.583,490
495 4.2.01.001.0023 PARTIOPACAO DE RESULTADOS 0,00 66,85 0,00 66,850
591 4.2.01.001.0024 SEGUROS DE VIDA 0,00 219,18 10135 117,630

704 4.2.01.002 GASTOS GERAIS COM ADMINI5TRACA0 0,00 3.931.000,07 0,00 3.931.000,07D
705 4.2.01.002.0001 IMPRESSOS E MATERIAIS 0,00 39.296,69 0,00 39.296,690
706 4.2.01,002.0002 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS 0,00 13.924,00 0,00 13.924,00D
707 4.2.01.002.0003 DESPESAS QSERV.ESCRITORIO E APOIO ADMIN. 0,00 3.866.858,95 0,00 3.866.858,950

4287 4.2.01.002.0004 DESPESAS C/MARKETING 0,00 10.920,43 0,00 10.920,43D

334 4.2.02 DESPESAS COMERCIAL 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00D
335 4.2.02.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00D
338 4.2.02.001.0003 COMESOES 0.00 26.000.00 —  0.00 26.000.000
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0,00 5.012.727,55 93.696,59 4.919.030,960
0,00 69.962,24 512,81 69.449,430
0,00 8.039,01 0,00 8.039,01D
0,00 39.817,21 0,00 39.817,21D
0,00 106.695,91 0,00 106.695,910
0,00 5.733,31 0,00 5.733,310
0,00 27.657,03 0,00 27.657,03D
0,00 7.207,92 0,00 7.207,920
0,00 93.620,60 0,00 93.620,600
0,00 422.045,47 0,00 422.045,47D
0,00 25.715,57 1.090,00 24.625,570
0,00 1.041.20 0,00 1.041,200
0,00 10.282,80 0,00 10.282,80D
0,00 965,62 442,00 523,62D
0,00 300,00 0,00 300, OOD
0,00 89.483,43 0,00 89.483,430
0,00 122.175,12 0,00 122.175,120
0,00 20.568,75 0,00 20.568,75D
0,00 1.935,60 49,60 1.886,000
0,00 97.700,00 0,00 97.700,OOD
0,00 160.409,33 0,00 160.409,33D
0,00 6.138,82 0,00 6.138,82D
0,00 45.114,62 0,00 45.114,62D
0,00 5.732,55 0,00 5.732,550
0,00 38.581,31 0,00 38.581,31D
0,00 27.630,87 0,00 27.630,87D
0,00 16.394,51 0,00 16.394,51 D
0,00 27.106,25 0,00 27.106,25D
0,00 279.255,45 0,00 279.255,450
0,00 46.389,18 0,00 46.389,180
0,00 216.730,49 0,00 216.730,490
0,00 3.140,42 84,89 3.055,530
0,00 36.602,84 0,00 36.602,840
0,00 1.988,87 0,00 1.988,870
0,00 319.565,69 0,00 319.565,690
0400 54.636,58 3.500,00 51.136,580
0.00 1.576.50 203.00 1.373.SOO
0,00 905,17 0,00 905,17D
0,00 1.056.398,02 87.645,23 968.752,790
0,00 7.940,42 0,00 7.940,420
0,00 125,00 0,00 125,000
0,00 1.556,00 0,00 1.556,000
0,00 817.214,40 0,00 817.214,400
0,00 63.035,00 0,00 63.035,000
0,00 8.682,35 0,00 8.682,350
0,00 175.594,71 0,00 175.594,710
0,00 209.015,04 0,00 209.015,040
0,00 163.073,29 0,00 163.073,290
0,00 3.725,07 0,00 3.725,070
0,00 60.545,78 0,00 60.545,780
0,00 6.976,23 169,06 6.807,170

0,00 14.415/78 0,00 14.415,78D
0,00 13.259,94 0,00 13.259,940
0,00 445,92 0,00 445,920
0,00 709,92 0,00 709,920

0,00 646.636,05 23.135,88 623.500,17D
0,00 203.917,82 22.727,36 181.190,460
0,00 191.946,40 388,48 191.557,920
0.00 16.368,74 • 0,00 16.368,740
0,00 66.677,05 20,04 66.6S7,01D
0,00 4.185,91 0,00 4.185,910
0,00 16.171,64 0,00 16.171,640
0,00 147.368.08 0,00 147.368,080
0,00 0,41 0,00 0,41D

0,00 1.769.997,67 0,00 1.769.997,67D
0,00 1.675.579,33 0,00 1.675.579,330
0,00 54.982,52 0,00 54.982,520
0,00 39.435,82 0,00 39.435,82D

0,00 501.597,34 153.312,05 348.285,29D
0,00 501.597,34 153.312,05 348.285,290
0,00 11,21 0,00 11,210
0,00 11,21 0,00 11,210

511 4.2.03.001 OESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
*359 4,2.03.001.0001 ENERGIA ELÉTRICA
360 4.2.03.001.0002 ÁGUA E ESGOTO
361 4.2.03.001.0003 TELEFONE
362 4.2.03.001.0004 DESPESAS TOSTAIS E TELEGRÁF1CAS-CORREIO
363 4.2.03.001.0005 DESPESAS COM SEGUROS
364 4.2.03.001.0006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
365 4.2.03.001.0007 MATERIAL OE HIGIENE E LIMPEZA
366 4.2.03.001.0008 HONORÁRIOS CONTÁBIL
493 4.2.03.001.0009 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
367 4.2.03.001.0010 BENS DE PEQUENO VALOR
368 4.2.03.001.0011 COPIAS E REPRODUÇÕES
369 4.2.03.001.0012 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
370 4.2.03.001.0013 UVROS, JORNAIS, REVISTAS E PORTAIS (CONTEÚDO INTER
371 4.2.03.001.0014 BRINDES E DOAÇÕES
417 4.2.03.001,0015 DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES
419 4.2.03.001.0016 DESPESAS COM AMORTIZAÇÁO
421 4.2.03.001.0017 COPA, COZINHA E REFEITORIO
423 4.2.03.001.0018 DESPESAS COM VEÍCULOS
424 4.2.03.001.0019 ALUGUEL ARRENDAMENTO DE BENS
425 4.2.03.001.0020 MATERIAL DE USO OU CONSUMO
426 4.2.03.001.0021 MANUTENCAO MAQUINAS £ EQUIPAMENTOS

^ 27 4.2.03.001.0022 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS
4.2.03.001.0023 OESPESAS COM CARTORIO

j 4.2.03.001.0024 LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
430 4.2.03.001.0025 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO
432 4.2.03.001.0026 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
433 4.2.03:001.0027 CONFRATERNIZACAO

' 435 4.2.03.001.0028 CURSOS E TREINAMENTOS
439 4.2 03.001.0029 DESPESAS COM INTERNET
441 4.2.03,001.0031 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
>442 4.2.03.001.0032 SEGURANÇA E VIGILANdA
443 4.2.03,001.0033 SINO. PATRONAL/A5SOC CLASSE
444 4.2.03.001.0034 UNIFORME E EQUIP.SEGURANÇA
445 4.2.03.001.0035 DESPESAS COM INFORMATICA
446 4.2.03.001.0036 HONORÁRIOS COM ADVOGADOS
447 4.2.03.001.0037 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO
451 4.2.03.001.0039 LANCHES E REFEIÇÕES
452 4.2.03,001.0040 FRETES E CARGAS
590 4.2.03.001.0042 DESPESAS COM VEÍCULOS

14077 4.2.03.001.0043 PREMIACOES INTERNAS
592 4.2.03,001.0044 DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS
624 4.2,03.001.0045 COMISSOES DE REPRESENTANTES - PJ
639 4.2.03.001.0047 DESPESAS COM MOTOBOY
647 4.2.03.001.0049 DESPESAS COM EMBALAGENS
700 4.2.03.001.0050 OESPESAS COM CONSULTORIA
708 4.2.03.001.0051 DESPESAS COM EVENTOS • FEIRAS / CONGRESSOS
ZQ9 4.2.03.001.0052 DESPESAS COM CUENTES - AMPLIAR MERCADO

4.2.03.001.0053 SERVIÇOS DE COBRANÇA E CREDITO, 4.2.03.001.0054 OESPESAS a SERVIÇO DE TELECOMUNICACAO
711 4.2.03.001.0055 DESPESAS C/TAXI - UBER - 99 POP

372 4.2.03.002 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
373 4.2.03.002.0001 IPTU
374 4.2.03.002.0002 IMPOSTOS E TAXAS
382 4.2.03,002.0003 IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS

37S 4.2.03.003 DESPESAS FINANCEIRAS
376 4.2.03.003.0001 JUROS PASSIVOS
377 4.2.03.003.0002 DESPESAS BANCARIAS

,378 4.2.03.003.0003 ENCARGOS FINANCEIROS
379 4.2.03.003.0004 DESCONTO CONCEDIDOS

i 380 4.2.03.003.0005 MULTAS PASSIVOS
394 4.2.03.003.0006 IOF
395 4,2,03.003.0007 DESPESAS TAXA CARTÃO

13412 4.2,03.003.0008 ATUAUZACAO MONETARIA

381 4.2.03.004 PERDAS DIVERSAS
383 4.2.03.004.0001 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS
384 4.2.03.004.0002 PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
38S 4.2.03.004.0003 PERDAS DIVERSAS

386 4 3 OUTRAS OESPESAS OPERACIONAIS
387 4.3.01 RESULTADOS OPERACIONAIS
397 4.3.01.004 OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE
398 4.3.01.004.0001 BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES

v n



P J.:
odo:

02.477.571/0001-47
01/01/2019 • 31/12/2019

BALANCETE

iig o  Classificação Descrição d» conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
515 4 3.01.005.0002 DESPESAS 1NDEDUTIVEL - DOACAO / BRINDES 0,00 390.239,12 153.297,99 236.941,130
517 43.01.005,0004 DESPESAS INDEDUT1VEI - MULTAS 0,00 856,77 0,00 856,770

S197 4.9 PROVISÃO IMP05T0 DE RENDA E CONTR1BÜICAO SOCIAL 0,00 85.375,10 0,00 85.375,10D
SI98 4.9.01 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRI8UICAO SOCIAL 0,00 85.375,10 0,00 85.375,10D
270 4.9.01.001 PROVISÃO IMPOSTO OE RENDA E CONTRIBUICAO SOCL 0,00 85.375,10 0,00 85.375,10D
514 4.9.01.001.0001 PROVISÃO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO 0,00 28.952,23 0,00 28.952,230
271 4.9.01,001.0002 PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA 0,00 56.422,87 0,00 S6.422,87D

RESUM O DO BALANCETE

O1V0 21.710.149,530 155.105.520,71 156.688.432,44 20.127.237.80D
»ASSiyo 21.710.149,53C 61.018.597,23 59.547.643,20 20.239.195,500
:ONTAS DE RESULTADO -RECEITAS 0,00 9.142.809,76 47.979.351,20 38.836.541,44C
rONTÀS DE RESULTADOS * CUSTOS E DESPESAS 0,00 39.331.528,78 383.029,64 38.948.499,140

:ONTAS DEVEDORAS 21.710.149.53D 194.437.049,49 157.071.462,08 59.075.736,940
TONTAS CREDORAS 21.710.149,53C 70.161.406,99 107.526.994,40 59.075.736,94C

0,00
0,00

38.948193,1-1 
38.948.-199,11

38.836.541.44
38.836.541.44

,U BORECKI

Tno CRC • PR sob o No. 032088/0-5 
CPF: 567.323.419-87

111.957.700
111.957.700

WEHCESLAU BORBCK1 
CRC - PR 032068/0-õ

lESULTADO DO MES 
UiSUlTADO DO



C O M A R C A  D E C U R ITIBA
1! OFICIO DO DISTW8UID0R. PARI, E CONTADOR JUDICIAL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

EDIFÍCIO DO FORUM CÍVEL 1
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 • 1° ANDAR • CEP 80530-906 

FONE/FAX: (41) 3027-5253 
www.iaistflbulcloreurltlba.com.br

R E P U B L IC A  FED ER A T IV A  D O  B R A S IL
ESTADO DO PARANÁ

m

P E D ID O S  DE C E R T ID Õ E S
AV. CÂNtHDO D£ ABREU, 535 • TÉRREO • CEP: 80530M i

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO 
TITULAR

P R E G A D O S  J U R A M E N T A D O S  
SANDRA LUCIA PELIKI 

LUIZ CARLOS KOFANOVSK!
ISABEL ANGELA WYPYCH

MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI 
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA 

KARINA BÁVARO ALVES 
VANESSA MANENTE 

FERNANDA GALLASSINI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL 
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA * VARAS DA FAMÍLIA • VARAS DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO • REGISTROS PÚBLICOS • TRIBUNAL DO JURi 
TA8ELIONATOS • JUIZADO ESPEC IAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os 
livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, 
CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta 
serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

CNPJ.02.477.571/0001 -47.
no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 
29/12/62) a 03/03/2020 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 05 2020 .

FERNANQAVQAJA.ASSINI 
Escrevente Juramentada

i

Emitida por: FERNANDA 
Lei n°19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores n° VI letra a (R$ 33.65)

f  OFiCK) DE REGISTRO CIVIL 0ÀS PESSOAS NATURAIS -t 
E TABSU0KÀTG 0£ NOTAS •• Código CNJ Oé.é70-Ú . &

Autenticação Digital
De acordo com o* «ligo* 1*. 3* •  f*  Inc. V •*. 41 •  52 da U» Fné^ttl 8J35S1M4 a Art. 6 Inc. XU 

da Lrt E&Uoual H.771/3008 *Ambca a presente imagum íM>pu*7*<!» ifvo ó u & u  fW 
Oc dscmanto apxKantodo •  coníenrto neU« ato. O refondo a vw<u<5n. Dou t»

Cód. Autenticação: 15490603200832300259-1; Data: 06/03/2020 08:34:?
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV79355-028V; I

Valor Total do Ato. R$ 4.56 f
vaibtr Azovòdo oa Miranda CavĴ |íj^jra os dados do ato  em: https://sclodigital.tjpb.jus.br ?

http://www.iaistflbulcloreurltlba.com.br


https ://autdigital .azevedobastos .not.br/home/comprovante/154906032..

REPÚBLICA FEDERATIVA 0 0  BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO 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 Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, 
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude 
de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital1 ou 
na 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: 
Se/o Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas 
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://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 DENTAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLOGICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo 
da empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/03/2020 08:47:21 (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 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS 
LTDA 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: 1478282

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 06/03/2021 08:34:28 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 15490603200832300250-1
•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

m
pmmnó» a»
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a»  2 4  d .  agosto ao 2S 0t

1 Of 1 06/03/2020 08:5(

http://www.azevedobastos
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N °021442947-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 02.477.571/0001-47 
Nome: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/06/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (10/02/2020 08:04:00)

http://www.fazenda.pr.gov.br


Dental IVIed Sul
011 t f l . f r  0 \ fi t f  $  I íí ó  ã

41 3204-8000 
CNPJ: 02.477.571/0001-47 | IE: 901.57214-37 

R. Anne Frank, 5223 - Boqueirão 
CEP: 81730-010 | Curitiba j PR 

www.dentalmedsul.com.br

A DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, sediada à Rua Anne 

Frank, n.° 5223, Bairro: Boqueirão, cidade de Curitiba, Estado do PR, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.° 02.477.571/0001-47 e Inscrição Estadual n.° 9015721437, por 

intermédio de seu representante legal o Sr. VALTER ELISBÃO GARCIA DONINI, 

Brasileiro Solteiro, SOCIO DIRETOR, Residente e Domiciliado Rua Anne 

Frank, 5181, Boqueirão, Curitiba, Estado do PR, portador de cédula de identidade RG n° 

13R/212.556-SC, DECLARAR, em cumprimento com o que determina o Art. 27, Inciso V, da 

Lei N° 8.666/93 e alterações subsequentes, que a nossa empresa não possui empregado menores 

de 18 anos em jornada noturna, ou em locais insalubres ou perigosos; não possui em seus 

quadros empregados menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Curitiba, 07 de Maio de 2020.

MMÜM -rumiT.

1 02477571/0001-471
DENTAL MED SUL ARTIGOS 

GOQNTOLÓGieOS LTDA.
Rua Ame Frank. 5223 

SoQaeirão - C EP 81730-010 
L  CurtMM ■ PR

http://www.dentalmedsul.com.br


Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa V

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 
N°021442947-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 02.477.571/0001-47
Nome: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/06/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (10/02/2020 08:04:00)

http://www.fazenda.pr.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 
CNPJ: 02.477.571/0001 -47

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 11:06:05 do dia 30/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2020.
Código de controle da certidão: 92B8.1EAC.F87B.BECA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


0 2 /0 4 /2 0 2 0 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar imprimir

CA ÊX A
CAIXA ECONÔM ICA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS - C R F

Inscrição: 02.477.571/0001-47
Razão SociahDENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 
Endereço: R anne f ra n k  5223 /  b o q u e irã o  /  c u r it ib a  /  p r /  81730-010

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

Validade:25/03/2020 a 23/04/2020 

Certificação Número: 2020032500492684598904

Informação obtida em 02/04/2020 10:56:59

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

http://www.caixa.gov.br
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf


J i íPODER 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)

Processo n°. 0104/2020

Trata-se de demanda emanada por autoridade superior visando 
atender a necessidade desta Prefeitura no sentido de mitigar o surto do 
COVID-19, no âmbito deste Município, após a declaração de pandemia pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

A  pesquisa de mercado realiza o procedimento de cotação de preços a 
partir de consultas a tabelas oficiais, pesquisas de mercado através de 
propostas físicas, por e-mail, telefone, internet do site 
comprasgovernamentais.planejamento.gov.br e bancodeprecos.com.br, outros 
contratos administrativos, outros Órgãos, ou pessoalmente, bem como pelo 
aplicativo whatsapp, em estrita obediência a Instrução Normativa n°. 03/2017 
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Tudo é realizado de modo a obter o preço médio e também o menor 
preço estimado mais vantajoso à Administração Pública, respeitando-se, assim 
a Lei de Licitações e as orientações do Tribunal de Contas.

No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, 
tarifas, mão-de-obra e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham 
relação com o objeto deste contrato, isentando o CO N TRATAN TE  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 combate do COVID-19, foram 
consultadas três empresas 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, 
motivos pelos quais nos impossibilitou de utilizar tabelas oficiais e sites 
especializados, que muitas vezes refletem os preços praticados em outros 
Estado com maior demanda, e que não refletem a realidade dos pequenos 
Municípios do Estado do Maranhão.

Verificou-se que os preços ofertados estão conforme a realidade de 
mercado, eis que estão dentro da mesma margem aceitável.

Por fim, é oportuno ressaltar que, em conformidade com o art. 4°E, §2° 
da Medida Provisória n°. 926/2020, “Excepcionalmente, mediante justificativa 
da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata
o inciso VI do caput;

DESPACHO
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Todavia, mesmo com dificuldade diante do cenário atual e como forma 
de tornar a contratação mais vantajosa a administração, realizamos a pesquisa 
de preço nos termos da lei, onde se verificou que a empresa DENTAL MED 
SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, Inscrita no C N P J sob o n° 
02.477.571/0001-47, apresentou proposta de preço com preço global no valor 
de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil, quinhentos reais) apresentou o menor 
valor para o objeto pleiteado.

Amarante do Maranhão/MA; 28 de maio de 2020

Departamento de Compras Municipais
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PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0112/2020
REQUISITANTE: P R E F E IT U R A  MUNCIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Kits teste rápido 
IGG/IGM- COVID-19 para Secretaria de Saúde de Amarante do Maranhão.

Empresas

SECRETARIA DE ESTADO 
SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAXIAS

DENTAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLOGICOS LTDA

Lote I - Secretararia Municipal de Administração Geral

Item Qtd Descrição dos itens UND Valor unitário Valor global Valor unitário Valor Global Valor Unitário Valor Global

750

COV1D-19 IgG/IgM Test. Um kit de teste 
de imunocromatografia rápida que objetiva 
realizar a triagem preliminar do COVID-19 
em menos tempo e custo, detectando 
anticorpos COVID-19 IgM tende indicar 
uma resposta imune recente ao COVID-19, 
enquanto detecções de Anticorpos COVID- 
19 IgG/IgM test e uma teste combinado 
desses anticorpos e de fornecer informações 
sobre estagio da infecção, desde casos 
assintomáticos ate a fase de convalescência.

CX RS 148,00 R$ 111.000,00 160,00 R$ 120.000.00 RS 130,00 R$ 97.500,00

Valor Total de Cada Empresa no Lote RS 111.000.00 RS 120.000.00 RS 97.500,00 f



AMRANTE DO MARANHÃO-MA. 28 de MAIO de 2020

Coordenador dò^étor de Compras
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Processo n° 0112/2020
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,

PRO J  ETO/ATIVID A D ES 10.122.1317.2358.0000 - Enfrentamento da COVID-19

NATURA DE DESPESA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
- Já - - ' ... ir. ■<. ■

Amarante do Maranhão/MA, 29 de maio de 2020.
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PRO CESSO  N °  0112/2020

ASSUNTO: Contratação direta por Dispensa com base na Lei n° 13.979/2020.

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de Kits teste rápido IGG/IGM- 
COVID-19 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 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 02.477.571/0001-47.

2.5. Valor Total da dispensa: R$ 97.500,00 (Noventa e sete mil, quinhentos reais)

3. DA HABILITAÇÃO DA EM PRESA
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3.1. Nos procedimentos 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:

“Deve ser 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, mesmo em casos de dispensa 
ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da 
empresa contratada de: Certidão Negativa de Débito (INSS - 
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, de 1997); e Certificado de Regularidade do 
FGTS (CEF) (art. 27 da Lei n° 8.036, de 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 de 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 de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ);
- Proposta de Preços.

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

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.

5. CONCLUSÃO
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5 1 Diante do exposto, sugerimos encaminhar os autos da presente Dispensa de 
Licitação para Procuradoria Geral do Município para apreciação e emissão parecer 
juridico 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.

,), 29 de maio de 2020.



CONTRATO N 2....../2020
PROCESSO N2 0112/2020

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 -  PMAM/MA, sediada na Av. Deputado Ia Roque, N° 1229 - centro
- Amarante do Maranhão - MA, CNPJ N̂  06.157.846/0001-16, doravante designada 
CONTRATANTE, neste ato representada respectivamente pela Secretária Municipal de Saúde, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileira, casada, portador da carteira de identidade n? 
xxxxxxxxxxxxxxxxx e do CPF ne xxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na nesta Cidade e a 
empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob o 
CNPJ de n9 xxxxxxxxxxxxxxx, situada a (endereço completo), neste ato representada pelo Senhor 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Inscrito no CPF N? 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.e 0112/2020 -  Sec. de Saúde, com 
fundamento no art. 24, IV, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante 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 Kits teste rápido IGG/IGM- COVID-19 para Secretaria de Saúde de 
Amarante do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
Termo de Referência, o qual integra este instrumento, independente de transcrição.

Item Descritivo 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 forma do art. 57, §15, da Lei n5 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA -  PREÇO

«M flRflNTE
Q /> « n o  DO 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 termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal n̂  8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2020, na
classificação abaixo:

PROJETO/ATIVIDADES 10.122.1317.2358.0000 - Enfrentamento da COVID-19

NATURA DE DESPESA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

5. CLÁUSULA QUINTA -  PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Secretaria Municipal Saúde de Amarante do Maranhão, em 
moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da 
Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento 
definitivo do material, mediante a apresentação da competente 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 
timbrado, contendo o n? do processo licitatório, as informações para crédito em conta 
corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da 
conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem 
legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também 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 junto 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

AMARANTE
G O V tR N O  D f l G EN TE
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certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado 
e do Município.

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá 

manter as mesmas condições de habilitação;

5.3. O recebimento 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 emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
numero de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se 
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro 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 ng 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 recebimento 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 forma 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 administrativa nos termos da Lei n9 8.666, de 1993 e da Lei n9 

10.520, de 2002, a Contratada que:

AMARANTE
G O VERN O  Ofí G EN TE
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1.1 .1 . inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;

1.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

1.1.3. fraudar na execução do contrato;

1.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

1.1.5. cometer fraude fiscal;

1.1.6. não mantiver a proposta.

1.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

1.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;

1.3. multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, 
observando o limite de 30 (trinta) dias;

1.3 .1. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;

1.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida;

1.3 .3 . suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

1.3.4. impedimento de licitar e contratar com o Município de Amarante do 
Maranhão/MA com o conseqüente descredenciamento no Sistema de Cadastro 
Próprio da PMA/MA pelo prazo de até cinco anos;

1.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;

A M A R A N T E
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1.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n? 8.666, de 1993, 
a Contratada que:

1.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

1.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

1.4.3.demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.

1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando- 
se o procedimento previsto na Lei ne 8.666, de 1993.

1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro
Próprio da PMA/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei n? 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 
Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

A M A R A N T E
GOVEKNO O fl GENTE
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11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. 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. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.1.3. Subcontratar.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n® 8.666, de 1993 e demais normas gerais de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n? 8.078, de 
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n̂  8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Tçrmo de 
Contrato será o da Comarca de Amarante do Maranhão/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Amarante do Maranhão/MA, xxx de xxxxxxxxxxxxx de 2020.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AMARANTE
G O VERN O  Ofl G EN TE
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CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

A M A R A N T E
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PROCESSO N.° 0112/2020
Requerente: Comissão Permanente de Licitação -  CPL
Modalidade: Dispensa de Licitação
Assunto: Contratação de empresa para o fornecimento de Kits teste rápido IGG/IGM -
COVID-19 para Secretaria de Saúde de Amarante do Maranhão.
Fundamentação Legal: Art. 4° da Lei n° 13.979/2020
Base Legal: Art. 38, § único da Lei Federal n° 8.666/1993.

D IREITO  A D M IN ISTRA T IVO . LIC ITAÇÃO  E CONTRATO. 
EN FRETAM EN TO  DA PA N D EM IA  DO CO RO N AVÍRUS. 
AQ U ISIÇ Ã O  D E M A TER IAL. A N Á LISE  ESPEC ÍF IC A  SO BRE  
C LÁ USU LA S D E PAG AM EN TO  AN TEC IPAD O . D ISPEN SA  D E  
LICITAÇÃO. PO SSIB IL ID A D E. ART. 4o DA L E I N ° 13.979, DE 
2020.1 - Contratação direta, mediante dispensa de licitação, visando à 
Contratação de empresa para o fornecimento de Kits teste rápido 
IGG/IGM- COVID-19 para Secretaria de Saúde de Amarante do 
Maranhão para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus. II - 
Admissibilidade. Hipótese de licitação dispensável prevista no art. 4° 
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. V I - 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 
público, 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. V II - Pelo prosseguimento, com observância 
do constante no presente parecer.

PARECER TURÍDICO - CPL/PMG

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

I - RELATO RIO

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. 4° 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)

e)
f) 
g) 
h) 
i)

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;
Documentos de Habilitação da Empresa;
Proposta de preços da Empresa;
Dotação e Declaração de Disponibilidade Orçamentária;
Despacho da CPL;
Minuta do Contrato.

S  É  o  b re v e  r e la tó r io :

✓ A nálise d a  d e m a n d a

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.

I I  -  FUNDAMENTAÇÃO

II.A -  DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAM ENTO DA EM ERGÊNCIA DE  
SAÚDE PÚBLICA DE IM PORTÂNCIA INTERNACIONAL D ECO RRENTE DO
CORONAVÍRUS:

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 aumento drástico do contágio viral e 
dificulta o combate à situação pandêmica.

Com isso, os governos federal, estaduais, distrital e municipais têm 
adotado severas medidas 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.
§ I o 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 fidcro nesta Lei 
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede 
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das 
informações previstas no § 3o 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.
§ 3o Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, 
serviços e insumos 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 única 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.

É 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 cia Lei n° 13.979, de 2020. Os elementos que
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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;
I I  - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
I I I  - 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, equipamentos 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 insumo 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 á 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 de 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 devidamente 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 -  DOS REQUISITOS PROCEDIM ENTAIS DA DISPENSA E DA INSTRUÇÃO DO
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 
enl rentamento da pandemia atualmente vivida devem ser superados sob pena de um mal 
maior à saúde da população brasileira.

Focada nesse intuito de atender às demandas 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 de 
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 § V , 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 regularidade com a Seguridade Social e o cumprimento do disposto 
no art. 7o, inciso X X X III, 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 também 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 I I I  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;
I I  - razão da escolha do fornecedor ou executante;
I I I  - 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 uma 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. 8o da Lei de Acesso à Informação 
(Lei n° 12.527, de 2011) e mais: a) o nome do contratado; b) o número 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 V I, 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 uma prática salutar, sua exigência pode ser mitigada, 
sobretudo numa 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 da situação, que fundamenta eventuais
preços elevados.

Ainda sobre a justificativa do preço, importante mencionar que o § 3° 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 § I o do art. 4-E da Lei n° 13.979, de 2020:

Declaração do objeto - TRS CONSTA
Fundamentação simplificada da contratação - TRS CONSTA
Requisitos da contratação - TRS CONSTA
Condições de pagamento - TRS CONSTA
Estimativa dos preços - MCP CONSTA
Adequação orçamentária - DDO 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 
do § 2° do art. 4° da Lei n° 13.979/2020.

{  7 )  - ...............— ............ - ........



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)

II.C  - DA ANÁLISE DA M INUTA DO CONTRATO E DA CLÁUSULA DE PAGAM ENTO  
ANTECIPADO:

Em relação à minuta do contrato, tem-se o art. 55 da Lei n °. 8.666/93, no
qual faremos uma 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;
I I I  - 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 adimpleniento 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;
V I - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando 
exigidas;
V II - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os 
valores das multas;
V III - 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];
X I - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a 
inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
X II - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos 
omissos;
X III - 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.
§ 1° (VETAD O )
§ 1° (Vetado).
§ 2o Nos contratos 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 
atualmente vivenciada, a manutenção deste dogma (vedação á antecipação de pagamento)
pode impedir 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 
fundamental em nossa ordem jurídica constitucional.

Oportuno 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° 
S.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 demanda 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 uma vultosa quantidade dos insumos a material hospitalar 
pretendidos, o que contrasta com uma 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 inadimplemento por parte do particular, deve ser vista, sob
o prisma econômico, como um estímulo à ampliação das ofertas cie fornecedores.

Em um momento como o vivenciado nesta peleja de combate à epidemia 
do COVID-19, a antecipação de pagamento pode ser uma medida 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 de pagamento, notadamente quando há restrição de oferta frente 
à demanda.

Por fim, urge que a tomada de decisão administrativa seja feita de acordo 
com as diretrizes definidas pela Lei n° 13.655/2018, que, ao acrescentar o artigo 22 ao 
Decreto-Lei r i’ 4.657/1942, definiu que "Na interpretação de normas sobre gestão pública, 
serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das 
políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados".

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.

I I I  - 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 ri’ 8.666, de 1993.

Ademais, quanto à instrução processual, que os requisitos impostos pela 
legislação de regência foram devidamente 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, notadamente 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 Encaminhamento:

Encaminhem-se os autos ao O RD EN AD O R DE D ESPESAS desta 
Municipalidade para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

Amarante do Maranhão/ MA, 01 de junho de 2020.
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íavio Miranda de Amoritn 
OAB/MA n° 17.408 

Assessor Jurídico do Município de Amarante do Maranhão/MA
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RATIFICAÇÃO

PROCESSO  N.° 0112/2020

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de Kits teste rápido IGG/IGM- 
COVID-19 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.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.1317.2358.0000 - Enfrentamento da COVID- 
19; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

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 DENTAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 02.477.571/0001-47, 
apresentou proposta de preço, com preço global no valor de R$ 97.500,00 (Noventa e 
sete mil, quinhentos reais).

Amarante do Maranhão (MA), 01 de junho de 2020.

Heryland Duatí
Secretária

rros Gomes Martins
nicipal de Saúde

; • 
Publicado no Átrio da Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão, no dia 01 de junho de 
2020, considerando a inexistência de periódico e de 
Diário Oficial locais. Amarante do Maranhão/MA, 01 
de junho de 2020.

Chefe de Gabinete
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SÚMULA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

REF PRO CESSO  N.° 0112/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO: Município 
de Amarante do Maranhão, através da sua Secretaria Municipal de Saúde - 
ASSUNTO. Contratação de empresa para o fornecimento de Kits teste rápido 
IGG/IGM- COVID-19 para Secretaria de Saúde de Amarante do Maranhão - PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados a partir da assinatura do contrato - VALOR 
GLOBAL: R$ 97.500,00 (noventa e sete mil, quinhentos reais) - AMPARO LEGAL: 
Art 4o da Lei n° 13.979/2020 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.1317.2358.0000
- Enfrentamento da COVID-19; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - EMPRESA: 
empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n° 02.477.571/0001-47 -  RATIFICAÇÃO: Heryland Dualibe Barros Gomes 
Martins. Secretária Municipal de Saúde.

Amarante do Maranhão (MA), 02 de junho djgtfê^O.

Lu is Flávio Miranda de AmorinT r 9\o W 'x 
OAB/MA n° 17.408 0^

Assessor Jurídico do Município de Amarante do Maranhão/MA
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CONTRATO N- 044/2020 
!K -tlSSO N- 00112/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE Sl CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO, 
POR MF-IO DA SECRETARIA Üt SAUDE E A EMPRESA DENTAI. 
MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.

• : •íK M'tt) L. i AMARANT E-MA .üi !.. . da FUNOO MUNICIPAL. DE SAUDE DE AMARANTE
> > "vi AH AN H AO - PMAM/MA, sediada na AV, Deputado La Roque, N’ 1229, Centro, Amarante

■ • ".'A n nu-, .no CNPJ sob o n* 11.394.580/0001-65, doravante designada
espectivamente pela Secretária Mfcmlctpôi de $aúd<

■ s- 1 • -'r-t-, Marlins. brasileira, casada, portador da carteira de identidade 
■>!«' !>' , PF n« &24.668.2S3-91, residente e domiciliado na nesta Cidade e a
DENI Ai. ívIÍ - SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, pessoa jurídico do di-'. o 

m ‘, .frita sob o CNPJ do n4> 02.477.571/0001 47, situada a Rua Atine Fiar.f
ikKju- «r ..ii : urítlba PR, neste ato representada pelo Senhor Valter Èlísbàc Garcia 

nt ■ iv, C- ■ 099.338 249 53, neste ato denominada CONTRATADA, RESOLVEM
. ü nt- v ítalo .lecorrente da Sumula de Dispensa de licitação n.® 0112/2020 e 

«■‘•so Administrativo n.« 0112/2020 - Sec. de Saúde, com fundamento no art . 24, IV. da 
21 üi-; il io de 1393. mediante as seguintes cláusulas e condições:

i i iUSULA PRIMF.IR.• OBJETO

,)!• - nle Termo de Contialo e .u* Contratação de empresa para o 
iornecimento < Kits teste rápido iGG/IGM- COVID-lbí para Secretaria de Saude de
A m .ir .H ite  d o  M a ra n h ã o , c o n fo rm e  e sp e c if ic a çõ e s  e q u a n t ita t iv o s  e s ta b e le c id o s  no

T.

‘ 1 *V* í
f í f • - ’ O t ‘
■ e.jlu<

'r/.j

: 11 a

U . ' P ■ . 1.
: O sta

de’
19 !í.;G/igM *.

.. > q.j.il intebsa eue instrumento, independente de transcrição.

OESCRiÇÀO UNO QUANT V.UNIT V.TOTAí.
íV‘ íf  d. Um kit de teste oe 

■ ;rati:.< rapida que objetiva 
m preliminar do COVJD 19 
s pc e custo, detectando 
iD- J 9 IgM tende indicar 
une lecente ao COVÍD-19, 
jp'- de Anticorpos COVIL)

•t e um a tes te  com binado

CAIXAS 750 130,00 97.500,00

iN 7  *
v
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ano .tpos e de fornfçérj 
•' >c 'Çòv: 'bre estagio do infecção, i
u- - (isf- ntomáticos ate a fase de
• Mv.^escénci.

AUSULA »tGUNDA VIGÊNCIA

I .u Term o Ue Contrato  e de 03 (três) meses, cornados c' < 
. , -vti ogdvt;l na form a rio nri ■ . H '- . da Lei n“ 8.666, de 1993

« U S iííA  í FRCfcIRA PREÇO

>eute Term o de C ontrato  e  de R$ 97.500,00 (Noventa e se te  m il,
q u in h en to s  reais).

ir? d< .embolso realizado em parcela única, quando da entrega do 
í j  alínea "b-, inciso XIV de m .  40, da Lei Federal O9 8.666/93.

I Ut .URI <a-r.
•meto tu • l- n r o s

' • «oi- aci< estão  inclu ídas todas as despesas ord inarias d ire tas e  ind iretas 
em  . d -. uçào contratua l, inclusive tributus fc/ou im postos, encargos sociais,

.*•- t>i>-v nuas ios, fiscais e com ercia is  incidentes, taxa de adm in istração, frete ,

o e uüti lii . « i i iü i  ao cum prim ento  integra! do ob je to  da con tratação .

U S U IA  Q U A R T A  DO TAÇÃO  O R Ç A M tN ÍA R IA

; o ,■■■■■.o:. >:correntes desta con tra tação  estão  program adas em  dotação
•« '<> i pio* • i;.. prev.;toa no o rçam en to  do M unicíp io , para  o  exercício de 2020, na

•' r sc io . isí.:;?-

M ÍlV if ' S 10.i ?2  1 n  7.2358.0000.EnírentamenUs da COVID 19

k. : i ■ A. ,.h i 90.i0.00 - Material de Consumo

• ÍSÜ Í A UU1NTA PA G A M fcN IO

i* a o  pela Secretaria  M un ic ipa l Saúde de Amarante do M aran h ão , em
-  . í >nal, m ed ian te  'Transferencia Bancária Eletrônica, direto tia Conta da

v; i « ate no >!■■>-. mo de . i0  - trin ta ) d ias após a data do receb im ento  
mo  ir.,,-. nu d iante preso nt ação  da competente N ota  fisca l ou Fatura;

M*‘

M': N I /
W '

•, y
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'■iW • DA d e v  ■ p ro to co la i n a  sed e  ie s ta  P rê fe itu .- ,; a s o h d ta c -  

. f . ... i . i  e  ta r im b a d a  p e lo  r e p re s e n ta n te  iegát d a  e m p re s a  em  p:.,p-.-.

• t '• o ri-- do processo liritato rto . as in fo rm ações p. •• » i -edito em  coma
• a- - n e  e numero do Banco , nom e e nú m ero  da Agencio e numero d.*

• • Noi.., Fiscal d ev id am en te  atesta, em itida sem  tasura, em  letra bem  

!*.• i n t: >:r: copiado contrato, copia da nota de empenho cco--o também as
Livilizadas: Certificado  d*.- Regularidade de S ituação  ao  fu n d o  de 
:■ Serviço  FGTS, Certidão  de Déb itos Trabalh istas CNDT, Certidão  

,nto a Previdência Scw.iai CND, Certidão Conjunta N^gativ-i cie 

: ributos Federa is e à D ivida Ativa da União, expedida por órfãos da 
>•■■ ■ K r d.: !•-»- -ita Federa l do  Brasil e da Procuradoria  G era ; da Fazenda Nacional, e 

:•>: !■ . ,)tiv. r, de débitos exped idas por órgãos das Secre ta rias  de  Fazends do Estado
■ io MtiníCipio

Administrando efetuar a pagamento, a licitante vencedora devera
■.; * nu-";mas .'idiçúes de habUi.taçôo;

•••< • ■.>!') 1 •!{!• . i, iu  e x ç iiii a r..-,ponsabiiidade da Contratada pe lo  p erfe ito  d esem p enho  
,.>! ■ ( Kl' cabendo-lhe sanar qua isquer irregu laridades detectadas quando da

■ ■ d., re fe ru i -»bra:

■ i,. ■) i|. • i j  ser em itida  pela p ropna Contratada, ob rigato riam ente  com  o

. w. . ►>*; c.NPJ, constante da Nota de finpènho e do Contrato, não se
. I; . !. , fat uras emitidas com outro CNP i, mesmo de filiais ou da matriz.

.A v M U A  SirXTA 1 A JU ST E  E A tT ER A Ç Õ ES

•, u  t .id o  e  b w  e ir re a ju s ta v e i

contratuais reger-se^ío pela disciplina do art, 65 da Lei n® 8.666,
■ i 3.

: .U LA  ' , t . ! IM A  EN T R EG A  E R E C EB IM E N T O  DO O B JET O

- i ■ : ■■.<*!'i'-1)A so devera executar os serviços referidos no presente Termo de
; ':■> í i r í  i uto , de e x e c u ta  o coincidir# com o de v ig ên c ia  do contrato.

a •, r é u * . d e  e n t re g a  e  re c e b im e n to ; do >ei v iço  ::4 o  a q u e la s  p re v is ta s  no. Term o  
d e  R e fe rê n c ia , d o cu m en to  in teg ran te  e ap en so  a este  co n tra to

' ÁUSU t.A  O IT A V A  FISCALIZAÇÃO
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■ 1  . e x e cu çã o  do objeto será efetuada pot Represerttánte designado p e la

s. " r , i.- na e s ta b e le c id a  n o t e i  M u n ic ip a i.

ULA N O N A  h R IG A Ç Ò ES  DA C O N TRA TA N TE E DA C O N TR A TA D A

.'ONTRATANTE p da CONTRATADA são aquelas previstas ne Term

AI.ÍSULA ü lC iM A  SA N Ç Õ ES  A D M IN IS T R A T IV A S

^fração administrativa nos termos da lei nç 8.6õb„ de 1993 e da Lei r
' : d: j o o ,  «i o u t r a t a d a q u e :

i . i  K ; >,ecutar to ta l o u  p a rc ia lm e n te  q u a lq u e r  d a s  o b r ig a çõ e s  a s su m id a s  em

d l n - ó n c i a  fda co n tra ta ção ?

: 1 • -- jar o retardamento da execução do objeto,

i i i: fudar na execução do contrato;

í t 1 | -portar-se de m odo  in idòneo;

. > ■ •> é te r  f ra u d e  l is t a i ;

m a r ,t ;v e r  a p ro p o s ta .

■,i -.|Utí cometer qualquer das -nfraçoes discriminadas no subitem 
t-m prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções-

. .• t té n c . ■ Dor fa lta s  le v e s , a s s im  e n te n d id a s  a q u e la s  q u e  n ã o  a c a r re te m

, ■ i•>!;..* ■ ■ MÍicafivos: para a Contratante;

m- m , -ratóna de 0,3% (zero vírgula três por c e n to )  por dia de atraso
i i . ' , h f  v ilor da parcela in-adtiópllda. ate a dat.t do e fe t iv o  inadimplemento,
. ih > o iM -iO (trinta) dia*..

1 • 1 ita compensatória de iD% (dtv por cento) sobre o valor total do
con trat <• ■ a-,o de inexecução total do objeto:

. ?  ■ ca so  de  in e x e cu ç ã o  p a rc ia l, a m u lta  c o m p e n s a tó r ia , no  m e sm o

[■-, • • •' n su b item  a c im a , se rá  ap lic a d a  d e  fo rm a  p ro p o rc io n a l a o b r ig a ç ão

inadi-npiid I



PODER EXECUTIVO
i k  irüRA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO
..U • ROQUE, N': 1229 - CENTRO - AMARANTE DO MARANHAO - MA

. „ 15? 841 JÜU1-16 - CEP: 65923-000 - FONE/FAX; (99) 3532 • 2136 rm a i f_2C?

< n w o  de licitar e im ped im ento  de con tratar com  o ôrgâo, entidad.

ninistrntiv.i pela qual n Adm ini n a ção  Publica opera  i itu-,

'«• 1 r  • • , pelo  prazo d*» a te  dois anos.

• : monte de licitar e .contratar com o Município de Amarante do
■ >' ■ com  o conseqüen te  de>cr edetfc ian icn to  no %  tem a de Cacto *

. ;.!i io da A/MA pelo prazo de ate cincè anos;

j ra ç ã o  de in id o n e id a d e  p a ra  lic ita r  o u  c o n t ra ta r  com  a A d m in is t ra ç ã o  

K .; >u ■ nto perdurarem  o s  m o t iv o s  d e te rm in a n te s  d a  p un rção  o u  a té  q u e  seja

f" -•i-ovtd. ... re a b ilit a ç ã o  p e ra n te  a  p ró p r ia  a u to r id a d e  q u e  ap lico u  a p e n a lid a d e .

• * ■ • ■ t.-duí.' sem pre que a C on tratada ressarcir a C on tra tan te  pelos prejutzps

»•« «idos,

t ;■ i ■«-»»; , ,nrt -.ujeitas às pena lidades do art. 87, III e IV  da Lei n- 8.666. de 1993,
i• t ! it.c j.j r|iit'

trido ç o n d e n a ç Jo  defin itiva por p raticar, por m eio dolosos, fraude

íi m onto de quaisquer tributos.

,-raticado atos üíçitos v isando a frustrar os ob je tivos da licitação

, , - n a c  possuir idoneidade para contratar com a Administra:. ãa

11 u d f de os ilícitos praticados,

,;i ■ ., • d- qualquoc da., pena lidades p re v i.ia s  realizar-se-á em  proces-,o

. .- , i.i / ui.t .segurara o co n trad ita i io e  a am pla oe iesa  a Contratada, observando 

dimoi.t» .Muvr>to-na le in " í? .6 & 6 , de 1993.

•. .. ,i ... Io com peten te , na ap licação  das sanções, leva rá  em  consideração a 
•...<■ o.. • . • do  in frato r o ca ra te r eduçativo  da pena, bem  com o o  dano  causado ã

.o , ,*!' ■ v.jü o  o pnnv«pie d ap ro po rc ion a lid ad e

i- - i k.> si-râo ob riga to riam ente  registradas no S is tem a de Cadastro

: • r  ■’ ÍViA/N

. . ■ > \ i' OF CIMA ‘R IM EIRA  - RESCISÃO

• ei m o de C ontrato  podf-rã ser rescindido nas h ipóteses p revistas no 
«ó. de .1993. co»" -n. con seq üên c ia•- indicadas no art. 80 da m esm a Lei.

■ das ■ içoes ap licáveis



PODER EXECUTIVO 
•TURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÀO
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• fusão, cisão ou incorporação  da con tra tad a  'com /cm  ouf> . pess :•.>
i iam  observadôs pela  nova pessoa uridu.t todos os requisitos de 

• : i íiCitação on fjrud , seiam  m antida • as dem ais clausuias c condições do
iu i?o  h execução  do ob jeto  pactuado e haja a anuência  expressa da

• í . >». i. -iuídade do con trato .

■i v rescisão con tra tua l serão  fo rm a lm en te  motivado-., assegurado-se a 
: ; r a  ■ v- o d: ■ to a p revia e am pla defesa.

• ■: . i IADA r>-*onhece os d ire itos da CONTRATANTE e rr  caso de rescisac

’ii : i >va i?<v j-,ta no art 77 da Lei n« 8.666, de 1993.

im r de rescisão será p reced ido  de Relatório  ind icativo  dcs segu;^:- >
• ■ ■ ■ . .ca$o:

• '--ço dos even tos  con tratua is  já cumpridos ou parcialmente cum pridos.

> •(, !o c io s  pa gam em  o í. já e fetuados e a inda devidos,

i ■ :eni}’ações e  m uitas 

( LA U SU LA  D EC IM A  SEG U N D A  -  V ED A Ç Õ tS  

. vedaJv- CONTRATADA 

i. t i t. -uonar ou utilizar este  Term o de Contrato  para qua lquer op eração

tíü.íiuí '

1.: i  , ■ i ..•mpei a e v t  u çâ o  co n t ra tu a l .ub a le g a ç ão  de in a d im p le m e n to  por

i. , fK AT ANTE, salvo nos casos previstos em lei

'ubcontratar.

ClA U SU LA  DEC "T IA  TERCEIRA  -  DO S C A SO S O M ISS O S .

. riti serão decid idos pela CONTRATANTE, segundo as d isp o s içò e .

'" t... de 19sB c- dem.it, norma gerais do licitações e Contratos 
. : jbs>didr>am«nte, segundo as disposições contidas: na Lei nv- 6  078, de

do Coiminiidot e normas e princípios gerais dos contratos.

•-US )L • ULt MA QUARTA PUBLiCAÇAO

, . . ii-.( urnl a CO N TRA ! ANTE providenciar a pub licação deste instrum ento , por
•>c>. Hici.t! do Estado, no prazo pie visto na Lei n® 8.666, de 1993

•.«r
- - \ íN} t l /^~  w-jí



PODER EXECUTIVO 
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í. Au Sü lA DfcGJVjA QUINTA-FORO

i * '.okicionat os litígio*» que deco rre rem  da execução deste Termo d* 
■" com arca  de Amarante do Maranhâc/MA

v  pactuado, o presente Termc de Contrato ío» lavrado em très ítres) 
.( ." «is de lido e achado em ordem , vai assinado petoí. con traen tes

la ran te  do M a ra n h ã o / M A , 03 de junh o  de 2020.

SEC R ET Á R IA  M Ü N IC IP A L  DE SA U O E 
H tR Y lA N D  D U A IL IB E  B A R R O S  G O M E S

CONTRATANTE
IN S

ü. N I AL M ED  S U A & l Ip f ip S  O D O N TO LO G IC O S LTDA
CNPJ d r \ ^ p P 77,571/0001 47 

V a lte r  Etisbão G arc ia  Donini
CONTRATADA
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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)

E X T R A T O  DO C O N T R A T O

REF.: Processo 01 12/2020, C O N TRA TO  N ° 044/2020 - PA RTES: M U N IC ÍP IO  DE 
AM A RA N TE DO M ARANHÃO (MA), através de sua S EC R ET A R IA  M U N IC IPA L  DE 
SAÚD E e D EN TAL M ED  SU L A RT IG O S ODO NTOLOGICOS LTD A  - (CN PJ: 
02.477.571/0001-47) O B JET O : Contratação de empresa para o fornecimento de Kits teste 
rápido IGG/IGM- COVID-19 para Secretaria de Saúde de Amarante do Maranhão - V A LO R  
G LO BA L : RS 97.500,00 (noventa e sete mil, quinhentos reais) - DOTAÇAO 
O RÇ A M EN TÁ R IA : 10.122.1317.2358.0000 - Enfrentamento da COVID-19; 3.3.90.30.00 - 
Material de Consumo - PRAZO  DE V IG ÊN C IA : 03 (três) meses - BA SE  LEG A L : 24, INC. 
VI. da Lei 8.666/93 - S IG N A TÁ R IO S: Heryland Dualibe Barros Gomes Martins - Secretária 
Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão/MA. pela CO N TRATAN TE e Valter Elisbão 
Garcia Donini pela CONTRATADA. Amarante do Maranhão (M A), 15 de junho de 2020.

AMARANTE
GOVERNO D fl GENTE



ARTA-FEIRA, 17 - JUNHO - 2020 D.O. PUBLICAÇÕES DE

TÁRIO S: Heryland Duaililio Barros Comes M artins -  Secretária 
Municipal de Saíule de Amarante do Maranhão»MA, pela CONTRA
T A M  F, e Sra. Xtnélia Marinho de Abreu pela CONTRATADA.
Amarante do Maranhão (MA). 15 de junho de 2020.

EX T R  \T O  1)0  CONTRATO. R F.E : Processo 0111/202(1, CON- 
TRA TO  N" 0 4 3 /2 0 2 0  - PARTES: M UNICÍPIO DE AMARAN
TE DO VI \R  VNIIÃO (M A), através dc sua SECR ETA R IA  MU- 
NICIPAI 1)1 SALD E c A DE M A RAIIJO  E IR E L I -  (C N PJ: 
26.440.097/0001-47) O B JE T O : Contratação de empresa especiali
zada para execução dos serviços dc desinfecção de logradouros pú
blicos c locais dc grande fluxo dc pessoas para combate a Pandemia 
do Corona vims<COVID-19) - VALOR G LO BA L: RS 150.600,00  
(cento e cinqüenta mil, seiscentos reais) - DOTAÇAO ORÇAMEN
TÁRIA: 10.1:2.1317.2358.0000 -  Enfrentamento da COVID-19; 
3.3.90 39.00 < )utros Sen iços de Terceiros -  Pessoa Jurídica - PRAZO  
l)K \ IGÉN( IA: 03 (trêslm eses- BASE LEG AL: 24. INC. VI. da Lei
8.666 93 SIGN VTÁRIOS: Heryland Dualibc Barros Gomes Mar
tin s -  Secretaria Municipal dc Saúde de Amarante do Maranhão/MA, 
pela CONTRATANTE e Alysson de Moraes Araújo pela CON
TRATADA. Amarante do Maranhão (M A), 15 de junho de 2020.

EXTRA TO  DO CONTRATO. R EF.: Processo 0 1 1 2 /2020 , CO N 
T R A IO  N” 0 4 4 /2 0 2 0  - PARTES: M UNICÍPIO DE AMARANTE. 
DO MARANHÃO (M A), através dc sua SECRETA RIA  M UNICI
PAL DF SAÚDE c DENTAL MED SUL \RTIGOS ODONTOLÓ- 
GICOS LI DA (C N PJ: 02.477.571/0001-47) O BJETO : Contratação 
de empresa paru o fornecimento de Kits teste rápido IGG/IGM- CO- 
VID-19 para Secretaria de Saúde de Amarante do Maranhão - VALOR 
G LOBAL: RS 97.500,00 (noventa e sete mil. 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 
V IG ÊN CIA: 03 (três) meses - BASE L EG A L: 24, INC. VI. da Lei
8.666 93 - SIGNATÁRIOS: Heryland Dualibc Barros Gomes Mar
tins -  Secretária Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão/MA, 
pela CONTRATANTE e Valter Elisbão Garcia Donini pela CON
TRATADA. Amarante do Maranhão (MA). 15 dc junho de 2020.

E X T R  VFO DO CONT RATO. R EF.: Processo 00123/2020. CON
TRA IO N" 047/2020 - PARTES: M UNICÍPIO DE AM ARANTE  
D O M AR \NH \0 ( M A ) .  através de sua FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE e empresa MARINA C O R R EA  E CIA LTDA -  (C N PJ: 
02.202.635/(MMll-05) O BJETO : Aquisição do medicamento azitromicina 
para Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão-MA - VA
LOR GLOBAL: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta 
reais). - D O T A Ç Ã O  ORÇAMENTÁRIA: 10.122.1317.2358.0000- en- 
fretamento da covid-19 -  3.3.90.30.00 -  Material de Consumo - PRAZO 
DF. M G ÊN C i 03 (três) meses - BASE LEG AL: 24. INC. II, da Lei 
8.666/93 -  SIGNATÁRIOS: Heryland Duailibe Barros Gomes 
M artins -  Secretária Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão/ 
MA, pela CONT RATANTE e Sra. M arina C orrea pela CONTRA
TADA. Amarante do Maranhão (M A), 15 de junho de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO. REF.: Processo 0115/2020. CON
T R A IO  N" 049/2020 - PARTES: MUNICÍPIO DE AMARANTE 
IX ) MARANHÃO (M A), através dc sua SECRETARIA MUNICI
PAL DF SAÚDE e C. M. DISTRIBUIDORA E  R EPR ESEN TA 
ÇÕ ES DF M EDICAM ENTO LTDA -  (C N PJ: 07.842.423/0001- 
06) O B JE T O : Contratação de empresa para o fornecimento de 
material hospitalar para Secretaria de Saude de Amarante do Maranhão 

VALOR G LO BA L. RS 113.650,20 (cento e treze mil, seiscentos 
e cinqüenta reais, vinte centavos) - DOTAÇAO O RÇAM EN 
TÁRIA: 10.122.1317.2358.0000 -  Enfrentamento da CO VID -19; 
3 .3 .90.30.00 - Material de Consumo - PRAZO DF> VIGÊNCIA: 03 
(três) meses - BASE LEG AL: 24. INC . VI, da Lei 8.666/93 — SIG
NATÁRIOS: Hervland Dualibe Barros Gomes Martins -  Secretária

Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão A, p e la ^
TANTE e M arcos Aurélio Gomes da Silva peltj CON
Amarante do Maranhão (MA), 15 de junho de 20'

PREFEITU RA  MUNICIPAL DE ANAJATÜ

EXTR A TO  DE CONTRATO. Contrato n" 204/2020. Concorrên
cia n“ 01/2020. Proc. Adm. n" 43/2020. Contratante: PREFEITU 
RA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração. Ob jeto: Contratação de pessoa jurídica 
especializada na área de engenharia para a prestação de serv iços de 
Pavimentação, etn bloco intertravado, de Vias Públicas no Município 
de Anajatuba/MA. Contratado: KAL CON STRUÇÕES E PRO JE
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 11" 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 l.ei 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 n° 823.884.823-72.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA

EXTRATO DE CONTRATO. EXTRATO DO CONTRATO N° 
036 2020 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.O BJETO : 
AQUISIÇÃO DE MEDICAM ENTOS. VALOR: R$33.294,00(trinta 
e três mil. duzentos e noventa e quatro reais) - DOTAÇAO ORÇA
M ENTÁRIA: 021314 FM S 10.305.0126.2939_ ENERETAMENTO 
DA EMERGÊNCIA COVID.19 3 .3.90.30_ MATERIAL DE CON
SUMO FONT E DL RECURSO. COVID.19. PRAZO DL VIGÊNCIA: 
09 08/2020 - BASE LEGAL: Lei Federal n“ 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações Lei n°
13.979 de 2020 -  SIGNATÁRIOS: AN ALIDIA BACELAR pela CON
TRATANTE e ISATANE SILVA M EDEIROS, pela CONTRATADA. 
Afonso Cunha (MA) 02 dc junho de 2020.ANALIDIA BACELA R. 
Sec. Municipal de Saúde.

PREFEITU RA  MUNICIPAL DE BURITICUPU-M A

EXTRA TO  DE CONTRATO N° 313/2020 -  PRO CESSO  ADMI
NISTRATIVO N° 8681/2019 - SEM U S, À Ata de Registro de Pre
ços n» 021/2020, do PREGÃO  P R ESEN C IA L SRP N* 044/2019, 
PARTES: PREFEITU RA  MUNICIPAL DE BURITICUPU-M A. 
por intermédio do FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE e a empresa 
COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o número 00.270.120/0001-09. O BJETO : contratação de empresa 
para o fornecimento de medicamentos a fim de atender as necessida
des do Fundo Municipal de Saúde de Buriticupu-MA. VIGÊNCIA: O 
período de execução e vigência do presente Contrato será até o dia 3 1 
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: PRF.GÃO PRESENCIAL SRP, com FUNDAMENTAÇÃO LE 
GAL: Lei 8.666 93. RECURSOS: 02 15 01 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚ D E10 302 ASSISTÊN CIA  HOSPITALAR E AMBULATO- 
RIA L10 302 0026 BURITICU PU  M AIS SAUDÁVEL 10 302 0026 
2098 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL (805) 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO-NV-




