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coMpRovANTE DE rNScRtçÃo E DE struAçÃo
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NOME ÉMPRESARIAL

DISi,IABÊL OISTRIBUIDORA DE SOROS LÍOA
OOO ESÍAEELEGMENTO (NOME OE FANÍASIA)

DISMABEL

EPP

cóolco E DEscRtÇÀo oa aÍtvtDÂo€ EooNôütca pRiNqÉ[
,í6.,í,1-3{11 - Comércio atâcadista de medicámentos ê drogas dê uso
E

huhaho

DAS ANMDADES

,16.,í+.1{}1 - Comércio atacadista de instÍumentos e materiais para uso médico, cilúrgico, hospitalar e de laboratorios
46.5í4.0'l - Comércao atacadista de êquipâmentos dê inÍormática
46.5í 6{}2 - Comércio atacadista de suprimêntos pârâ informática
,16,49-,1{N - Comércio atácádistá de móveis e artigos de colchoatia
z16,451{)3 - comércio atacadista de p.odutos odontológicos
,16.,164{}2 - Cornércio atâcadista de pÍodulos de higiene pessoal
46,48{D - CoÍnércio âtâcadista de máquin.s, aparelhos e equipahentos para uso odonto{édico+ospitalar: partes ê

peças

49,í)-2{}í - Trânsporte todoviário

de ca,ga, exceto produtos petigosos ê mudanças, municipal.

É

206-2 - Sociêdadê Empresária Limitádâ
ERO

LOGRAOOURO

ROD BR í35 KU

13

51

CEP

êÀIRRO/DISTRITO

MUMciPto

55.143-000

CIDADE NOVA

BACABEIRA

ENo€REÇo EL€-rÊóNco

TELEÊONE

otSMABEL@HOTMAtL.COM

(98) r/16-1253

COMPLEI\]lENTO
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Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB n'1.E63, de 27 de dezembro de 2018
Emitido no dia 2s1o512020 às 10:40:5í (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDRATNÀ Do BRASIL
ESTAOO DA PARAIBA
CARÍÓRIO AZB/bO BASTOS
FUNDÂDO EIU 'IEEE
óBITOS E PRIVATIVO DE CASAM ENTOS, INTERDIçÔES
JOÀO PESSOA

E

TTIÍE.AS DA COM ARCA DE

Av. Ephácio tussoâ. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João tussoa Fg
Íel: (a3) 3244-5404 t Fax: (83) 32,14-54E4
http://w w w,azevedobastos.not.br
E-rnaiI cartorio@azevedobastos.not.br

Ê§

DECTARAçÂO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGTAL
O Bel. Váber Azevêdo de Mranda Cavalcanti, OÍicialdo PtirÍEiro Registro Civil de i.lascirnentos e óbitos e Prvatúo de CasanEntos, hterdçôes e
Tutelas com atribuição de autenticâr e reconhecer firrÍras da ConErca de João fussoa Capitaldo Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc.-.
OECLARA para os devidos Íins de dirêito que, o docurnento em anexo identificado individuarnente em cada
reíerida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislaçóes € norrEs vigentes3.

6digo

dê Autentlcação Eligital ou na

DECLARO aindê que, párá garantir transpaÍência e segurança jurilica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Rêgistrol no Estsdo da
Parabâ, foiinstitudo peh da Lei M 10.'132, de 06 de noveíÍbro de 2013, a aplicaçáo obrigatória de um Selo Clgitalde Fiscatzação Atrajudiciâl

em todos os atos de notas e registro, coírposto de um código único (poÍ êxsrÍpb: Selo Dgitat A8C12345-X1)O) e dessa Íorma, cada
autenticaçáo processadâ pela nossa Servêntia pode ser veríicadê e conÍirmda tantas vêzes quanto íor necessário akavés do site do Tribunâl
de Justiça do Estado da Paraba. endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitay
A autenticação digital do docurnento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a enpresa DISIúABEL DISTRIBUDORA DE SOROS
LTDA tinha posse de um docurÉnto com as rnesrnas caracterbticas que ÍoÍam Íeproduzidas na cópia autenticâdâ, sendo da oíprâsa DISI\4ABEL
DISTRIBUDORA DE SOROS LTDA a responsabildade, única ê êxclusiva, pela iloneidade do docufiEnto âpresentado a estê CâÍtório,
Esta DECLARAÇÀO foi eníida em 23106/2020 09:06:35 (ho.a local) através do sistoíÍB de autenücação digital do Cartório Azevêdo Baslos, de
acordo com o Arl. 1", 10o e seus §§ 1' e 2' da l@ 22OO|2OO1, corD tarÍbén o docuBEnto elebônico autenticado contendo o CertiÍicado Cligital
do titular do Caíório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitâdo diretaÍÍente a eípresa ÍrlSMABÉ DISTRIEI.ImRA DE SOROS Lf OA ou ao Cartório
pelo endêreço de e-rÍEll âutenticâ@azêvedobastos,not.br

àra

inforÍrEçoes rflais detalhadâs dêstê ato, acesse o site XtlpsjlzqullLigitâ1.ãzevedobastos.not.br

e infornE o Código de Consulta

desta

Declaraçáo.
A consulta desta Declaraçáo êstará disponivelem nosso site.

'Código de Aulenticação Digital:'!147006'1'l'1 9165'1330205-1
'Lêgislaçóes Vigêntes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federalno 10.406/2002. lúedida Êovisória n'
Estadualh" 8.721i2008, Lei Estadual no '10.132/2013 e ProvinEhto

O reÍerido e verdade. dou

220O12OO1, Lei

Federaln" 13.105/2015,

Lr^

G.l N'003/2014.

Íé
CIIÂVE

UGIÍAL

00005b1d734Íd94f057f2d69fe6bc05b1 748597Í830d'19ec1eÍa5e3976e8ee29b679472e54ac816460e72dc79a27ead60ce8636c02aÍ3cÍab37daÍ9
3487575d2139ôe036dÍ3080e2678cdb11
bb2b88de
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RTÚBLICA FERAT|VA Í)o BRASIL
ESTAt)o DÀ PÂRAÍBA
CARÍÓRIO AZEVbO BASTOS

PROCESSO

FUNDÀM EIT í888
O E ÓBITOS

E

PRIVATIVO DE CASAM B{TOS, INTRÍXçÔES
JOÁO PESSOA

E

TI'TEAS

DA COMARCA DE

VISTO:
Av. hitácro Fessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joáo fussoa PB
http:/,lw w w,azevedobastos.not.br
E-Ííail: cartorio@azevsdobastos.not.br

/§àà

rEcLqRAÇÃo

DE

sEfd/IÇo

DE

A,TENTrcAÇÀo DIGÍTAL

O Bel. Váber Azevêdo de Mranda Câvalcanti, Oficialdo PrirÍEiro Registro Civilde llascirnentos e Óbitos e Ftivâtivo de CêsanEntos, hterdiçóes e
Tu(elas com atribuiçáo de autentica. e reconhecer firíras da CoíÍ€rca de Joáo Fessoa Capital do Btado da Paraiba, em virtude de Lei, etc..,

ECLARA para os devidos Íins de direito q!e, o docuÍrEnto em anexo identiÍicado individualÍEnte em cada Código de Autenticação C»gital ou nâ
reÍerida sequência, ,oiautenticado de acordo com as Legbhçóes e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para gârantir transparência e sogurança jurilicâ de todos os atos oriundos da atividsde I'totârial e Registral no Estado dE
Paralba, Íoi instituHo pela da Lei N" 10.132, dê 06 de noverÍüro dê 2013, â aplicaçáo obrigatória de um Selo Digitaldê Fiscalzaçãô Extrâjudichl
em todos os âtos de notas e regislro, conposto de um códllo único (por êxenplo: Selo Dgital A8C12345-X1)(2) e dBssa íorma, cada
autenticáção processada pelâ nossa Servenüá pode sêr veríicãda e conÍirrÍEda tantas vezes quanto íor necessário através do site do Trihunal
de Justiça do Estado da Paraba, endereço https://6orregedoria.tjpbjus.br/selo-digita!

A autenticação digrtal do docurnento faz prova de quê, na data e hora em que ela foi realizada, a enpÍesa OISI\,IABE- DISTRBUDORA DE SOROS
LTDA tinha posse de um docurnento com as ílesrÍES caracterbticas que Íorâm reproduzidas nâ cópia autênticada, sêndo da orrprosa DISITABEL
DISTRBUmRA DE SOROS LTDA a responsabilidad€, única e exclusiva, pela idoneidade do docuíÍr-.nto apresentedo â êstê Cârtório.
Esta DrcLARAÇÃo foi êrÍitida em 23/06/2020 09:04:12 (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 i,lP 2200/2001, corÍE lantÉrÍ\ o docurÍEnto ehtrônico autenticado contendo o CertiÍicado tlgitâl
do titulâ. do Cârtório Azevêdo Bastos, poderá ser sotrcitado diretaÍrEnte a oÍrprosa Írls AAE- DISTFüBIIDORA DE SOROS LTOA ou ao Cartório
pelo endereço de e-Ímil autentica@â2evedobâstos.not.br

Pãra infornrações mais detalhâdas deste âto, acesse o site tlEpsj/êlI!ügital.âzevêdobastos,not.br e info
Declaraçáo.

ÍE o Codigo de Consulta

desla

A consufta destra Declaraçáo estará disponirelem nosso site.

rCódigo de Autênticaçáo Digital:'114701302201022290201-1

'Lêgislaçôes Vigêntêsi

Lei Fedoral no E.935/94, Lei Foderalno 10,406/2002, tledida Provisória no 22OO|2OO1, LeiFederaino 13.105/20'15, Lp,^\
Estêdualn" E.72112008, Lei Étadual no '10.132/2013 e hovirEtlto CGJ N'003/20í4.
O rêÍerido é verdâde. dou

Íé
CHAVE

t'GITAL

00005b1d734fd94í057Í2d69fe6bc05b 1748597f830dí gec1eÍa5e3g76e8ee291db1ag582de77ce'l4O181aaíêe1e9333d24Í72e5195119b9437â69
9e8431 25f 1 39ae036dÍ3080e2678cdb11 bb2b88de
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PROCES§O
r:
NASCIM

FffiATlvA Í)o BRASIL
ESTAOO DA PARÂíBA
CARTÓRIO AZEVbO BASTOS
FUNDADO EIII ItEE
óBÍTOS E PRIVATIVO DE CASAM E TOS, IiÍTERDIçÔES
JOÃO PESSOA
RPUSLICA

b
O

E

VISTO:

E

TI'TE-AS DA

COM ARCA DE

Av. hitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estâdos 58030-00, João ftssoa FB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244- 84
http://w w w,azevedobastos.not.br
E-rÍEit caÍtorio@azevedobastos.not.br

P6CL/â'RAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO

O

TAL

O Bel. VábêÍ Azevêdo de Mrandâ Câvalcanti, Oíicialdo PtinEiro Registro Civilde NascirEntos e Obúos e PÍivâtivo de CasârÍEntos, hterdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer íiíÍEs dâ Cornarca de João Fessoa Capital do Estado
raba, em virtude de Lei, etc...

da

DECLARA para os devidos Íins de dareito que, o documento em anexo identíicado individualÍEhte em cada Código de Autenticação DighaI ou na
referida sequência, foi autênticado de acordo com as Legisbçóes € norÍnas vigentes..

DrcLARO ainda que, para garantir trânsparênciá ê segurança jurilics de todos os atos oriundos da ativbade Nota.ial e R€gistral no Estado da
Paraiba, Íoi institufrlo peb da Lei tf 10.132, de 06 de noverÍbro dê 2013, â aplicâçáo obrigatóriã d€ um Selo DiÍlíal de Fiscalzação Extrâjudiciál
em todos os atos de notas e registro, coÍyposto de um códllo único (por exenpb: Selo tlgital: ABC'I2345-X1X2) e dessa íornE, cada
áutênticação processada pelá nossa Seryentia pode sêr verificada e conÍirrÍEda tiantas vezes quanto for hecêssárlo através do site do Tribunál
de Justiça do Estado da Paraiba, enderêço https://correg€doria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digitaldo docunEnto faz prova de que, na data e hora emque ela foirealzada, a eípresa D(SI,iABEL OSTRBUDORA DE SOROS
LTDA ühha possê d€ um docurÍEnto com as rngsíEs caracterbticas que roram reproduzidas na cópia autenticâda, sondo da eÍrpresa D§À,tABA
DTSTRBUmRA E SOROS LTDA a responsabildade, únha e exclusivâ, pelâ idoneidade do docuÍEnto apresentado a este Cartório.
EÉta DECLARAçÃO foi erÍitida em 23106/2020 09:04:5E (horâ local) através do sistenE de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1ô, 10' e seus §§ 1" e 2" dâ llP 220U2001. conD tsfiúén o docunÉnto elêtrônico autenticado contendo o Certiíicado tl]ital
do titular do Cartório Azevêdo Bastos, pod€rá ser solcitado diÍêtarnente a erÍpresa DIS AAE- DISTtüELimRA OE SOROS LTOA ou ao CartóÍio
pelo endereço de e-nEil autentica@âzevedobãstos.not.br

Para inforÍÍEçõês rÍrais detalhâdas deste ato, acesse o site hgps/êgEllgital.âzêvedobastos.not.br e inforrÍE
Declaraçáo.

o Código de Consulta

desta

A consulta desta DeclârâÇáo estará disponírelem nosso site.

rCódigo de Autenticaçáo Digit.l:

1147006'111

9165í330392-1

'Lêgislaçóes Vigentês: Lei Foderal no 8.935/94,

Lei Federalno 10.406/2002, t edida Êovisória no
Estadualh' 8.72112008, Lei E5tadual ho '10.132i2013 e ProvirÍBnto reJ N" 003/2014.
O rêÍerido é verdade, dou

22OOI2OO1, Lei

Federalnr 13.105i20'15,

Lr\

íe.
CIIAVE DIGITAL

00005b 1d734Íd94f057f2d6Síe6bc05b'1

748597f830d'19ec1eÍa5e3976e8eez9ed4dd49aâf4b228b30â51691d4b6ceeía0e47f937edg 7d62écad52a
3478â81',61 39ae036dÍ3080e2678cdb1
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INSTRUMENTO qART|CU LAR E ALTERAç Ào
_D
AD EOU Aç ÀO E Co,ysor/DÁÇÁo c oNT RAi U kL
DISMABEL DISTRIBUIDORA DE SOROS

t

,

"/t0li.

ô

t

'{ucüÃ''tolii:
vrsT0

a

LUIZ CARLOS TORRES GOMES, brasiterro drvoroado corneroante nalurafdefosano (MÂ), na§odo em
1 3 de feveÍei[o de 1951 Ílho de Cados Alberto de Sousa GoÍnes e
GêÍàdna Matos TorÍes Gomes. porlador
do CPF 346072:J47-53 riocurfflo de rrjenlrícade RG 139131916 SSP/[4A resiCente e domolr?dc á
Avenrda Jose da SilvB Catvêt 13 - Cidade l,lova - Bacabeira ([4A) CEp 65,4]m
L{/CÀS CÁBRrEt COSIÂ G0,I|ES. bías,.lerrg sc,tero. mencr irtpúbere. nascída 09 de fewreuo úe 2$l natuaiila
cidade de Sâo Luis, Eslado fu lúaranhão. rcsidente e düniciliado â Avenida Jose da glva Calvet. 13 Cú&e Nova kcalNira íM/i. CEP 6514340. pítaúd da C&Juh de kienttdade RG 229769a2ú02a exwúyJd ,r,ta Secretana de
&guranç nbfrca da Estado do Naranhâo e Ctr A46 6/5.193'í2. nesle ata Bpresrlnt;fro por su genitar
ALEANÜRÂ FRANçA COSIA. trasdeÍa sdtera. cr,mervante natunt de viana (lúh. nassda at 14 de nárq de
1980 frlha de Rarnu}do NonaÍo Cosla e Matia Ratr nda Fnnça Costa portúora tu CPF 630 239 7A3.0a
douflÉnto de identda& RG 79&482914 SSP/ltlA resdenfe e ddnicihada á Avenda .bse da stua Cf,tvet. 13 - Cidade
Nova - Baabin (MA) CEP 65143-0M.
Únrbos socbs da O,Sf,íÁBEL DISTRIBUIDORA 0E SOROS

LrOÁ - ffi, con sede á ER 1JS KM 51 No t3 E
Cidade No.vâ
051,1:j-i-)(jC. iriÉü eijà iia j.tnta Conefilal Cc Esladc r)c Matanúc
sob o NIRE 21200277429 por despacln de i 2 de seÍerlbro de 1gg1 e inscita na CNPJ 63 571 0%/0001 -13
tesolven. ass,/ . alleraÍ. adequar e consoiicia o Çanüato saciat

*

CLAU

. Bacabe;,.a - tllA:i CEP

PRIMEIRA

Fica par força do presente instrunÊnto de afteÍação conl! atual a nudaw & aüvilade economtca
pincipal Comercia atacadista de medicanwr,to: e drogas de Li.ra hunano. (164430i ) atividade seçundaias
Conercio atacadigta de instrunentos e nâleiais para usa nedico cir(lrgico hospilalar e de laboratorios.
{46451Ai 1 CoiEtcia alacadisla de e!.utpanÊntos de intomática é651ffi1) Conercto atacadista de
supimentos para informátka (4651602, üoercio atxadisla de Maveis e afitgos de colctaena l4ô494.04t
ConÊrcio atacadista de prodúos odonbbgr'cos (1645103) Come{cio atacadista dê ptodutos de higiene
pessoa (4646W2.1 ConÉtcrb atacadist€i it náqu:nas. apaíellfrc e equipaneúos paia fa cdofito-néCrcchospitalar pailes e peças {466480ü). Tianspot-te túoviâtia de carga. exceto prúutos perTgosos e

\/

nu(ianças muniapai 1493úLú 1i
CLAUSULA SE6UIIJOÁ
A capital social que era de R$ 130 000.0A rcen Unta nil rcaie) ciivido en 100 000 cotas no valor nominal de
R$ 1 tú (um teal) cada jâ totalnlente legalizado na noeda rla Fac tricandc ?$enda pan RS 150 ffiO 00
{cento e cinqiienla nil reais) com unt aunento de RS 2A 0A0.CA Ninte mtl reais) integralizado en neda
con'enle do Pais ne.5Íe alo. assiD dtsúiôuido e/lúê os sóclos
LUIZCARLOS fORRES GOn ES 45 000 (guarenta e onco ml colas), no valoÍ de RS 45 0m 00 (guarenta e
gnco ml reals)
IUCÁS GÁ8R,EL COSrÁ GO,UFS. í05 0$ lrento e cinco nil .cla.) ra vator 7e PS 1A5 000 0A íceilc -.
Çinco nil reai§)
CTÁUSUIÁ TERCE|IRA.
,. Ícsponsabihdade de cada sóoo e Íêslnla ao vaior de suas quolas mas lodos r
pela rntegrahzaçào do captal sooal
CLAUSULÁ QUARTA
Ao térnino de cada exercicio social en 31 de dezembro o adninisttadot ptestará contas ]
as de sua
(io
pa|inoniai
procedenco
ôaía
ií'}\'entàia.
balançc
e
adtninistJ'eçàc.
à elabc{ação da
do
economico. cabeúo aos socios. na oroporção oe suâs quoÍas os lucros ou perdas apurados
6LAUSULA QUINTA:
A atlninistraçâo da sociedade caberâ LUIZ Cy'F.LOS IORRES GOllíES brasr.teri divorciado
comerciante naturai de Rosáio IMA). naicido efi 13 de feveretro de 1951. fitho de Caios Aibe/Ío Ce Sousa
Gonre-r e Gç:ai.!it,a llãlc2 Íotres Go $. p.riadc! 70 CPi 3.18 ú7?'347-5'J Caci;nenic 'Je tdenldade PG
13903193-6 SSP/lr,lA residente e donuciliado á Avenida Jbse da S/fua Calvet 13 - Cidade Nova - Bacaberc
(MA) CÉP 65í4J-üuú Con os pode,es de &ninisba autotqaoo
jtrffiSH$5#'S.§,ffi
ial ou assuntir a i!9g|-E9*Y*E#lúS
entanto. en) atwidades esranhas ao irteresie
AúentlcaÉo Digltsl
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Júnt corÉÍÊLl do E.t do do Ltüldo
C.íiÍco o R6gÉl'E em 0210/201,{ Sob N' 20'1d0678557
Ftolocdo 1.0678:ó7 dê 02/101201a NIRE 212@277429
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CLEDIXICE B^STOS DÂ FOI'ISECA
Sêcrcláno(a ) C,cràl

i! m':*H"§â{ti.; ffi E#Tffi,ffi
Aúentlcqção Dlgltàl
o.edn-.§.f.!t'rv

cód.

1i91ô51330174í

1

s.ro O'!í.1d. Êisc.lizáção

'€8,ih.

-

06Í1/2019
ndhál C Nt257í-oaíO:
do Ào Rta,42
T'rpo

vâlor Toral
do !rô mi

d.d6

hlF.:r,b.b<lrl,Lldpbjú.& i

r0!I À)Uill!

quoriÍ46 oü de ferceiios ben conro oneÉt au alienar tf,,ns inwvers da
SOG/O

CIAUSULASEXTA

j

Ao léffntno de cada exercicio sociat.í,m 31 de dezenbro. o adninistrflor
contas
adniri:lÍoiãc. ptcceCerf,o a eiabaração Co n'cnláric do bala,icg patti
';aryr Ce
r,r'onônrico. caôendo aos socrb s. na proporção de suas quotas, qs .í./cÍns o u pÍ\tdê6 apur#)§ . . .

A visÍá

ú

moüfraç;p ora ajusblú corsdid+se o cúlrato socràl âom á segx

inte

re&çãn

CLAUSULA PRWTIRA

wb o none enpresatiat DISíIIABEL DISTRIBU|DORA DE SOROS Lf DA - flli.
CÍlÁ.USUlÁSEGUNDA:
A soâêdade ten 4 st)s srde á eR 135 KM 5i I'la 13 B cidade Nova - Bacabeira $lAj cEp 6si 43-0ü0
A sociedade gira

CLAUSULA TERCEIRA

O jbleto *crai é Contercia alacadisla de nedican.rntos e dÍr§rae de no hunatrc (4644:101) alnidadc
secuúanas. Conercio atacaüsla de instrunentos e fiateriaiê para uso meclico. ciúrgico. hasprtabr e de
laboratoros. (4ô151i1) Conercro atacÂdista de quipaaren]r:.s de nfauaaca í465i6ü1) Cotierao
alacadista
supinÉntas para infomúticÂ i4651602) Cofi)e.rcro atacadista de Moveis e aítigos @
coblu?/ta (46494Ú4) Conerao atacadisÍa de produtos odonÍologcos (1645103) Conerao aiacadista de
!{odoÍos de higiene rr-§soal (46460i)Z) Ccnerao âlâcadrsfa de nàaLrinas aparelhcs e eqlipanentas pera
uso ofunto-nédica-hospitalar. partes e pêças (166if00) Transpode rodaviáio de carga exceÍo produíos
pertgcsos e nurianças. nuniapal (1930201)

&

\-/

CLAUSULAQUARTA

R$ 150 000.00 (cento e atnquenta mil íea§) diMtdo eN 150 @0 (cento e cinquenta nit),
quotas de valot ,oninal R§ 100 {um rcal) cúa jâ integra[zadas em noecas conênles flo Pais assrr]
O capttal social é

suÔ§cíia§.

LUIZ CARLOS IORRES GO,Ií€S . 45 000 {qwrenta e cinco ntil quotas) no valor de RS 45 0úü 'JA t'Quar entd e
cinco n l reais)
IUCÁS GÁ&lrEI- COSrÁ GOitES 1()5 \rJú lce.lto e cinco ntl qwtas) na valor de RS 1A5 uü0 ()A Eento e
dncfr mil reaisl

CII.USULAQUINTAA socredade Íel» u/ila íltai situada á Rodovta BR l',4A 4Ai KM 2.5 SN - Pcvaetiô São ,§,,r;.io - ,Qosarib M.4
CEP 65150-400 sob o NIRE 21900109642. por despacho 04 de dezembro de 1992
C!áUSUTÁ SEXIÁ:
Á socrgriade /n,cio ü súas ativtdadeÊ em 11 de setembo & 1*1 e seu onio é ndetcrmíÍâda
CL/,USUL/'SETITTA:
Ás gucias são ,ndiubive;s e nãc poderãa ser cedidas oL transfeitdas a Íenelros Seni :cnsextriienio do
outro sócio a quen frca assegurado. em igualdade de condrções e prcço dietto de preferàncta para a sua
aquls/ção se pos/a s avenda. íor nalzanAo \e teaiizada a cessão delas a a!íeraçáo
CLAUSULAOITAVA,
A responsabilidade de cada sôao é resÍrrtâ ao valot de suas quoÍas. o,as Íodos I
arianenle
pela integrclizaçào do capilal socíal
GCMES
CLAUSULA NONA A âdmnrstra @o da scoedade cabera ao sóoo. lUlZ CARTOS
ilrasÍerro drvorcrado, comeÍoanle naluÍal íle Fiosârio (iüA). nasüroo eín l3 de leveretr0 de 1951, Lilro ue
Carlos Alberto de Sousa Gomes e Geraldna Malos Torres Gornes. portado{ t1o CPt 346 072 347 -'.f
documênto dê tdentida& RG 139031936 SSP/MA residente e doínolrado a Avênrda Jose da Silva Calvet
13 , Crdade Nova - Bacaberra (MA) CEP â5143-000 Com os podeÍes de àdmrnislrar eutcÍTzedo o rr5o dc
noÍnê eípresanal vedado no enlanto. em âtivrdades e§ranhas ao lnleresse socral ou assumr obriga@s
sela em íavor de qualqirer dos qJottstas Ju oe teicerÍos b€m como oneÍar oú alrenar oeii: imovers oa
sooedade seÍn aulonzaÉo rjo outÍo sóoo
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P6iôc.iô 1a0678557 dG 02/10,/2014 NIRE 21200277429
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CLEDINICE BASTOS DA FÔNSECA
SêcíeÉnola) Gêíâl

cód.
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PM

çLLU§ULADÉCIMA

,PROE

Ao térníno de cada exercício

sciat

3l

admiü@6t_
âdministração pt acedendo à elahração de un inventáno. do balanço oa
econôfiica caberúo aos sócros. naUrcpoÍção de suas quohs os lucros ou
de dezenbrc. o

I

CLAUSULAAÉUfiIA PRIIfrEIRA:
lvos quâÍlo nteses segruinÍes ao ténino do exercicio socra/ :og çtcios Oçliberáfao sio/€ e;s conÍas e
des,gnarao adninisÍradot (es) quanda for o caso (A,É. 1071 e í.A12,'í.n79.. '
CL|USULA
IfyIA SEGUNDA
Os soc,os poderão de conum acordo_ fixaÍ uma rctirada mensa!. a litulo &-pto laff,re' obsevadas as
disposfres reguu ;ne tttaes pertircnles.
CLAU
DEAMA TERCEIRA,,
Fa$cendo ou inteilitúo qualquer socio a sosedade canünuuà as suas a vidades com os heraetrcs.
s0ce.csorcs e a inÇapaz Náo sendo possívelou inexistindo nfêresse írêstcs o{í do fs,l úcí0 f,s i rêlnânescêflÍe
b). o vabr de sÉus haveres sera agurado e liquidado com base na situaçáo patimonia! da saciedade. à data
da devolúçx,. uer!ficêda efi] balanÇo especiaiiltente levântada
CUU SULA O ECI IáA QU ARIA:
O admt slrador LUrZ CÁRLOS IOfiRES GOfgS. bÊ§le,rc dtwraado. @fiÉraante naíurai de Rosâno iMAt
nasç,ío em 13 de bveÉtn
1951 frlf* de Carbs Alberto de Sousa Ganes e Geraldina /l,lalos Ior-res Gornes.
potfàdor do Ctr 346 012 34/-53
nento de idenfrtade RG í39031936 S§P/lrA Íesidente e daniciliario á
Árenrda Jose da Srlva Cafuel ,3 - CiCârre rvol,a Bàabeia {MAi CFP 6-51134Nt. Dec/arâ s0ô as penai da lei de
que não está impedida de exercu a administÍaçâo da soÇiedade. Wr lei ewcial au em v|lude de
condenação crlninal. ou pat se encafitl'a Joà eíê,Íos (iela. a pena que uede, aittda lenporarianetiie. o
acêsso a catgos gúbltcos. ou por cine falrfienlaL de prevatiÇaçãa Wla ou subomo,6onârssáo. peculaÍo
ou conta a eÇonouia popular. conta o srsÍema financeiro nacional, conta as nornas de deêsa da
conconêmia rf 0Íl? as /eláÇÕes de cansunfi fê pi)blica DU a Wrydde
CLAUSU LA D ÉCIITA QÜNTA:
Fiu eleita íoto de 3ão iuis - MA para ercrciao e o cunphaento dos direitos e obrigaçõer resdllarÍes oe§b

k

\-/

em

b

contrato

CLAIJSU|/'DECIT#.§EXTA:
Pernanecem inattercdas tadai âs clausulas contraluei\ dc Conírâlo .Soolá/ íre canÍJituiÇão que nãa venha a
colidir cofi as do Wseníe inslrumento parltcular de alteaçâo contratual
E por esfarern assrrn justos e contratados assinam o preserÍe rnsüurrenlo em A3 $lésl vias de iguel teot

Rosária ÍMAi 27 de aelembro de 2014

LUIS CARLOS TO

ES GOMES

í)

RG 139t3193.6 SSP/M,À

tLlCAS GÁ3RIEL COS?Â GOMSS reprcsentada

ftL
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§eu
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lfileanCra Êança (h.sÍa)

RG 22976902042-4 SSPI{Á
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RFÚBLICA FERÂTNA Í)o BRASIL
ESTAM DA PARAíBA
CARTÓRIO AZEVà)O BASTOS
CIVIL ÍE NASCIME {TO EóBTTOS

MODAI.iDA ü'a

E PRIVATIVO DE CASAITT

C<t

PRocEss0

FUNDAM EIÚ IEEt
PRIM ERO REGISTRO

651 330078

EI{ÍOS,
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TUTB-AS DA

JOÀO PESSOA
Av.

hitácb tussoa,

1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Fessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://w w w.azevêdobãstos.not.br
E-íÍrail: cartorio@azevedobastos.not.br
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DEq-ARAçÂO rE SERV|ÇO DE ÀnENrrCaÇÃO

Umel

O Bel. Váber Azevêdo de Mrandâ Cavalcanü, Oficialdo ftinEiro Registro Civ de l'.lascinEntos e Ôbitos e Plúativo de CasânEntos, hterdições e
Tutelas com atribuição de autênticar e reconhecer ÍiríÍBs da CoíÍErca de João Essoa Capital do Estado da Parâba, em virtudê de Lêi, etc.-.

ECLARA para os devidos Íins de direlto que, o docuínento

em anexo identificado individuainentê em cada Código de Autenticação DigitêI ou na
'eferida sequência, foi autenticado de acordo com as Legishçóes e norrÍras vigentes..

\ÉO-anO

que, pêra gâÍântiÍ transparência e segurança jurilica de todos os atos oriundos da ativUade llotaraal e Regrst.al no Estado da
"nO"
pela da Lei N 10.132, de 06 de nove.Íbro de 2013, a aplicaçáo obrigatôria dê um Selo Elgitalde Fiscalzação ütrajudicial
Parabe, íoiinstituHo
em todos os âtos de notas e registro, coÍrposto de um código único (por exer,Tlo: Selo Dgital: 48C12345-Xí)O) e dessa formâ, cada
autenticação processada pêla nossa Sêrventiâ pode sêr verificada e confirrÍada tântâs vezês quanto Íor necessário atrãvés do site do TÍibunal
de Justiça do Estado da Paraba, endereço hüpsr/corregedo.ia.tjpb.jus.br/selo-digital/
A autenticaçáo digital do docunEnto Íaz prova de que. na data e hora em que ela foi reafrzada, a eÍprêsa DSÍ\,{ABA DSTRBUDORÂ DE SOROS
LTDA tinha posse dê um doÇunEnto com as rnesílas caracterbticas quê Íoram Íaproduzidas na cópia autenticada, sehdo da elÍpresa DsirABE
DSTRIBUDORA DE SOROS LTDA a responsabilidade. única e exclusiva, pêh idoneidâdê do docurnento apresontado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÁO foi eÍiüda em 23t06/2020 OE:í4:33 (hora local) através do sisteíB de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10' e seus §§ í" e 2' da [rP 2200/2001, conD taEbér[ o docurEnto ehtrônico autenticado contendo o Certiíicado EEital
do titula. do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretarnente a enprêsa DISMABE- DISÍtdE[rlmRA OE SOROS LTOA ou ao Cartório
pelo endereço de e-rmil autentica@azevedobastos.not.br

Para inforrnaçóes rEG detahadas d€ste
Declaraçào,

áo. acesse o site hglszelllslgital.azêvedobastos.not.br e hfornE o Código de Consulta

desta

A consult€ desta Declaração estará disponivelem nosso site.
rCódigo de Autenticaçao Digital: 1'14700611191651330078-1
"r.egislaçóês Vigentes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federâlno 10.40612002, l'rredida hovisória
\r.tadualn" 8.72112008, LeiEstadual n' 10.132/20Í3 e ProvinEnto cGJ N'003/2014.

n'

220012001, Lei Federalno 13.'105/2015, Lei

o reíerido é verdadê, dou Íé.
CHAVE DIGITAL

05b'1d734fd94f057Í2d69fe6bc05b1748597í830d 19ec 1efa5e3976e8êe2906997643132d 04c5a1Í114206íd,c2eí 144319c12Í26a7d47bdgda7
9d8499291 39ae036dÍ3080e2678cdb11 bb2b88de
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CASAMENÍOS,
JOÀO PESSOA
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Av. +itácio fussoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João tussoa FB
lel.: {A3) 3244-5404 I Fax; (83) 3244-5484
http://w w w.âzevedobastos.not-br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
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r'FCLARAçÃO DE SER\úIçO DE AÍTENTrcAçÂO EGTÍAL
o Bel. Váber Azevédo de Mranda Cavalcanti, OÍicialdo PtinÉiro Rêgistro Civil de tlascimentos e Óbitos e Plivatúo de c€sarflentos, hterdiçóes e
Tutelas com atsibuição de autenticaí e reconhecer ÍiÍíEs da Coínarca de Joáo Pessoê Cêpitâl do Éstado dâ làraiba, em virtud€ de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fihs de direito que, o documenlo em ahexo idehtificado individuatnente em cada Código de Autenticação Digital! ou na
'eÍerida sequência, foiautenticâdo dê acordo com as Legislaçóes e normas vigentêsr.

\úCLARO

ainda que, para garantir transporência o segurança jurhica de todos os 6tos oriundos da stivijade f,lotariêl e Registral no Estado da
Paraba, foi instituHo peh da Lel lf í0.132, de 06 de noverüro de 2013, a aplicaçáo obrigâtória de um Selo tltlitalde FiscaEação Ej(hajudicial
em lodos os atos de notas e registro, coíposto de um código único (por exeÍpb: Selo tlgitat 48C12345-X1X2) e dêssa ÍornE, cada
áutênticaçáo processada pela nossa Servêntiá pode sêr verificadá ê conÍirrÍÉda tantás vezes quanto for necessário atrávés do site do Tribunál
de Justiça do Estado da làraba, endereço https://corregedoria.tjpbjus.brlselo-digíat/

A autenticação digitaldo docunrento Íaz prova de que, na data e hoÍa emque ela foi realizada, a enpresa DISI,iABEL DISTRBUDORA DE SOROS
LTDA tinha posse dê um docurEnto com as íEsrEs câracterbticas quê Íoram reproduzidas ha cópia autenticada, sendo da enpresâ DISMABA
OSTRBUDORA oE SOROS LTDA a responsabildade, única e exclusiva, pela iioneidade do docurÍEnto apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi erÍitida êm 23/06/2020 OE:13:í9 (hora local) âtravés do sistenE de autenticaçâo digitâl do Cârtório Azevêdo Bâstos, de
âcordo com o Art, 1ô, 10' e seus §§ 10 e 20 dã i/P2200/2001, corÍD tarÍbem, o docurÍEnto eletrônico autenticado contendo o CertiÍicâdo Digital
do titular do Cârtório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretarnente a eípresa DISMABE- OISTRBUIDORA DE SOROS LÍDA ou ao Cartório
pelo endereço de e-nEii autentica@azevedobastos.not.br

Para inforrnaçóes mais detalhadas desto ato, acêsse o site !§psjlêlldjSile!.ezgy.gC9EêslCsJg.Dl e hÍorrE o Código de Consulta desta
Declaraçáo.
A consulta deslâ Declâraçáo esla.á disponíúel em nosso site.

'Código dê AutenticaÉo Dgital: 114700611191651330095-

1

'Lêglslaçôes Vlgcntes: LeiFederal n' 8.935/94, Lei Federaln" 10.406/2002, lúedida Plovisórh
V,tadualno 8.72112008, Lsi&taduâln' 10.132/2013 ê PÍovirÍEnto CGJ N" 003/2014O rêÍerido é verdade, dou

no 22OOI2OO1, LeiFederal no 13.í05/20'15, Lei

Íé.
C}IÀVE ÍIGITAL
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REPúBLICA FE)RATMA Do BRASIL
ESTAM DÂ PARAÍBA
CÂRTÓRO AZE\/bO BASTOS
FUN[)AÍ)o EIU í888
PRiI ERO RÊGISTRO CIVIL ÍE NASCI ÉXTO E ÓB1TOS É PRIVATMO DE CASAM B{TOS,
JOÂO PESSOA

Pffí1eiF0E{,g\fr,
PR0CESS0

i,103ÀtlúÀ03

V hzz Ti.ou
I

I

Av. hitácio Fessoa, 1'í45 Bairro dos Estâdos 58030-00, João tussoÊ FB
Tel.: (83\ 3244-UO4 I Fax: (83) 3244-5484
http://w w w.azevedobastos.not.br
E-rÍEiI cartorio@azevedobastos.not.br
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nFcLARAçÂo

DE

sERvIço

DE

AUTE}ITICAçÃo uGrÍAL

O Bel. Váber Azevêdo de Mranda Cavalcanti, Oficial do RinEiro RegistÍo Civil de l.,lsscrnentos e Óbnos e Prvativo de C€sanEntos, hterdições e
Íutelas com atribuiçáo de autenticar ê reconhecer firrEs da Cornarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, êm viíude de Lêi, êtc...
DECLARA pâra os devidos Íins de direito que, o documento em anexo identíicado indúiduakiente em cada Código de Autenticaçáo Dgital' ou na
-eferida sequência, ,oiautenticado de âcordo com as Legishçóes e norrnas vigentes'.

\#CLARO

ainda que, para garantir transparência ê segurança jurUica de todos os atos oriundos da atividsde l.lotarial e Registrâl no Eat8do da

turaba, Íoi insütuHo peh da Lei N 10.132, de 06 de noventro de 2013, a aplicâção obrigatória de um Selo Digitalde Fiscakação Extrâjudicial
em todos os atos de notas e registro, corÍposto de um código único (por exênplo: Seb Dgital 48C12345-Xí)O) e dessa Íorma, cada
autenticação processada pela nossa Servêntiâ pode ser veríicáda e conÍirrÍÉda tantas vezês quanto íor necessário através do site do Trabunal
de Justiça do Estado da Paraba, endereço httpsJ/corregedo.ia.tjpb.jus.br/selo-digitay
A autenticaçáo digitaldo docunEnto faz pÍova de que, na data e hora em que ela Íoi Íealzada, a enpÍesa D|SIüABEL DISTRBUDORA tE SOROS
LTDA linha posse dê umdoculÍEnto com as rnesnEs caracterbticas quo Íoram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da orÍpresa DlSlüABBDISTRBUDORA E SOROS LTDA a responsabiÍdade, única e exclusiva, pela idoneidadê do docuríEnto aprêsentado a estê Cârtório.
Esta DECLARAÇAO foi erÍitida em 23106,/2020 0E:í6:03 (hora local) através do sisterÍB de autenticação digital do Cârlório Azevêdo Bastos, de
âcordo com o Art. 1o, 1Oo e seus §§ 1' ê 2' da MP 2200/2001, conD taEüém, o docuFEnto eletrônico autenlicado contendo o Certíicado ttgital
do titular do Ca(ório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretaÍEnte a ernpresa DISMÂBE- DISTFdBI,TIDORA DE SOROS LTDA ou ao Cartório
pelo endereço de e-íÍEil autentica@azevedobastos.not.br

Para inforÍEçóes rÍrais detahadas deste ato, acesse o site h.l$sjlA$diS!!êLêZgygdgbe$9s.!9Lbl e híornE
Declaraçào.

o Código de Consulta

desta

A consult€ desta Dechraçáo estará disponivelem nosso site.

rCódigo de Autenticaçáo t»gitel: 114700611191651340186-1
"f-êglslaçõês Vigêntês: LeiFoderal no 8.935/94, Lei Fedêralno 10.406/2002. Medida Plovisória no

Vrtadualno
o reíerido

8.72112008,

LeiBtadualn' 10.132i2013

é verdâde, dou

22OO|2OO1,

LeiFederâlno 13,105/2015, Lei

e ÊovinEnlo CGJ N" 003/2014-

Íe,
CHAVE DGITAL
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PROCES§O
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TUTB.AS DÂ COMARCA DE

Av. Sitácio tussoâ, 1'145 Bâirro dos Estados 58030-00, João tussoa FB
Tel; $3\ 3244-U4O4 I Fax: (83) 3244-5484
http://w w w.âzevedobastos.not.br
E-rnail: caítorio@azevedobastos.not.br

í'G
TECLARAÇÃO DE SER'!flçO OE AUTENTICAçÃO UGTTAL

O Bel. Vábêr Azevêdo de Mranda Cavalcanti, Oficiâl do PtirÍEiro Registro Civil de NãscinÉntos e Óbitos e Privstivo de CâsârÍÊntos, htêrdiçóes e
Tutelâs com at ibuição de autênticar e recoôhecêÍ íhrÍEs da Cormrca de João Fêssoa Capitaldo Estado dâ làraba, em viítude de Lei, etc...

ECLARA para os devidos íins de direito que, o docurnento em anexo identificado individualnente em cada ftdigo de Autenticação Digitali ou na
'eferida sequência, foi autenticâdo de acordo com as Legislâçóes e norrÍEs vigentes3.

YeO-enO

uindu qre, para garanür transpaÍência e segurança jurUica de todos os atos o.iundos da ativUade l,lotarial e Registral no Estâdo da
N 10.'132, d€ 06 de noverÍbro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Eligital de Fiscalzâçáo Extrajudiciâl

Paralba, ÍoiinstituÍdo pela da Lei

em todos os atos de notas ê registro, coÍposto de um código único (por exerÍpb: Selo Dgital: ABC1234!X'|X2) e dêssa forrÍra, cada
autenticação processada pela nossa Serventia pode ser veÍificada e conlirnâda tântas vezes quanto Íor necessário atÍavés do site do Tribuhál
de Justiça do Estado da Paraba, endereço https://conegedoria.Íjpb.jus.br/selo-digitay
A autenticaçâo digitaldo docurnento Íaz prova de que, na data e hora em que ela foi realzada, a enpÍesa DSÍ!{ABEL DISIRtsUDORA DE SOROS
LTDA tinha possB de um docuíEnlo com as hesnEs caracterbticas que Ío.am reproduzidas na cópia autênticada, sendo da enprosa DSi,IABA
DSTRIBUDORA DE SOROS LTDA a responsabiÍdadê, única e exclusiva, peh idoneidade do docurÍpnto apresentado a este Cârtório.
Fs(a CIECLARAÇÃO Íoi enitida em 2310612020 08:íEi,l(} (hora local) através do sistenE de autenticaÇão digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10o e seus §§ 1' e 2" da liP 22O012OO1, coríE tafibém, o docunEnto eletrônico autenticado contendo o Certiíicado tligital
do titular do Cartório Azevêdo Bastos. poderá ser solicitado diretanEnte a enpresa DISÍtiAAB- DISTRIBi,JIOORA DE SOROS LTOA ou ao Cartório
pelo endereço de e-rrEil autentica@a2evedobastos.not.br

àra

inÍorÍrEçôes rÍEis detahadas deste ato, acesse o site hllpsJêgldjStrêIêZey.CdQbês.!9s=!.9ÉI e hforÍE

o Codigo de Consulta

desta

Declaraçáo,

A consuta desta Declaraçáo êstará dbponívelem nosso site.
rCódlgo de Aut€nticaçáo Oigitãl: 114700611191651330174-1
'L€gislaçôls Vlgcntcs: LeiFêderal no 8.935/94, Lei Fêdêralno 10.406/2002, L,ledkja Plovisória nô 22gol2oo1, L6iFed€ralro 13.105/2015, Lêi

V,taduâlh'

8.72112008,

LeiBtadual no í0.132120'Í3 e PÍovirÍEhto

CGJ N" 003/2014.

O referido é verdadê, dou fé.
CI-IAVE DGITAL
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1efaSe3976e8ee291812cab370ca1ab5848ce52e30d352cc92c40f6g4dcb7bí 11710954
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de direito e a quem possa
interessar que a empresa DISMABEL DISTRIBUIDORA DE SOROS
LTDA, cadastrada no CNPJ sob o ne 63.571.095/0001-13, possui
capacidade técnica de fornecer os materiais pertinentes ao ramo
de medicamentos, material médico hospitalar, odontologia,
laboratório e equipamentos objeto dessa licitação, suprindo de
acordo com todas as necessidades do Município.
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REPI.BLICA FEEATIVA Do BRASIL
ESTAM DA PARAÍBA
CAFÍÓRO A2B/hO BASTOS
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pRwATtvo

DE

casaM ENTos, ttrÍÍRDtçÕEs

E
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ÍEAs

DA

coMARca oE

JOÀO PESSOÂ
Av. hitácio Êssoâ, 1í45 Bâirro dos Estados 58030-00, Joáo Fessoa FB
http://w w w.âzevedobastos.not.br
E-rnêil: cartorio@azevedobastos.not.br

N€CI.ARAÇÃO DE SER!úIÇO DE AI'TENTrcAÇÁO DIGÍÍAL

O Bel, Váber Azevêdo de Mranda Cavalcanti, OÍicialdo RinEiro Registro Oví de l.,lascirnentos e Óbitos e Privativo dê CâsârÍEntos, hterdiçôes e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhêcer Íirírâs da Cornârca de João tussoâ Capitâl do Estado da íàraba, em virtude de Lei, etc...
OECLARA para os devidos Íins de direito que, o docurnento em anexo identíicado individualnente em cada
referida sequênciâ, foi autenticado de acordo com as Legishções e norrÍEs vigentesl.

õdklo

de Autonticação Digital' ou na

OmLARO ainda que, para garêntir transpaÍênciê e sêgurança jurilica de todos os ãtos oriundos da atividadê Notarial e Registral no Estado da
Parâlbâ, íoi instituúlo pela dâ Lei M 10.í32, de 0ô de noverÍbío de 2013, â aplicaçáo obrigatória dê um Selo Cligital de Flscalzâçáo Extrâjudicial
em todos os atos de notas e registro, coÍyposto de um código único (por exeípb: Selo tlgrtal: ABC1234'X1X2) e dessa fornE, cada
autenticaçáo processada pela nossâ Sêíventiâ pode ser veríicada e coníirF6dã tantas vezês quanto Íor nêcessário atrâvés do site do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.bÍisêlo-digitay

A autenticação dígital do docurrEnto laz prova de que, na data e hora em que ela foi realzada, a enpresa DISI,IABEL DISTRBUDORA DE SOROS
LTDA tinha posse dê um docuEÉnto corn as mesíÉs caractorbticas quê Íoram reproduzidás nâ cópia autênticada, s€ndo da êÍrpresa D§ÀTABEL
DISTRtsUDORA DE SOROS LTDA a responsabilidade, única e exclusivâ, pelâ idoneidade do docuÍEnto âpresentado a êste Ca.tórb.
Fsta DECLARAÇÃO foi em da em 23/0612020 08:,(7í8 (hora local) através do sisterna de autenticação digital do C€Ítório Azêvêdo Bastos, de
âcordo com o Ad. 1o, '! 0o e seus §§ 1d e 2' dâ tP 22OO|2OO1, corm tâmbém, o docuFEnto eletrônico âutenticâdo contêndo o Certificêdo Digitâl
do titular do C€rtório Azevêdo Bastos, podêÍá ser solicitado diretarnente a erpresa DISMABE- OISTFüEI.|DORA DE SOROS LTDA ou ao Caíório
pelo endereço de e-rEil autentica@azevedobastos-not.br

hra

aníornraçóes nrâis detahadas deste ato, acêsse o site hl§§!?bllEligitâl,azevedobastos.nol.br
Declaraçáo,

e arforÍÍE o Codigo de Consulta desta

A consult€ desta Declaração ôstará dbponivelem nosso site.

rCódlgo de Autenticâçáo Cligital: 114701301201729190646-1

'L?gislaçôes Vigentês: Lei Fedoralno 8.935/94, Lei Fedoral no 10.40612002, tt4edida Ptovisória
Estaduâl n' 8.72í12008, Lei Etadual n" í0.132120'13 e FtovinEhto cGJ N" 003/2014.
O reíerido é verdâde. dou

no 220O12OO1, Lei Federalno 13.105/2015,

L,^
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CHAVE IXGIÍAL
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 25l2020
DISPENSA DE LICITACÃO NO 06/2020/CPUPMB

CONTRATO

CONTRATO

NO

96/2020/PMB

CONTRATO PARA CONTRATAçAO

DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
MEDICAMENTOS
FORNECIMENTO DE
HOSPITALARES, E EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL _ EPIS, PARA
AS NECESSIDADES DO HOSPITAL
MUNICIPAL BIBI MONTELO E COMITÉ
MUNICIPAL OE PREVENçÃO E COMBATE À
coRoNAVíRUS (COVTD-19), NO MUNIC|PIO DE
BACURUMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURUMA E A
EMPRESA: DISMABEL DISTRIBUIDORA DE
ATENDER

SOROS LTOA, NA FORMA ABAIXO:

O

MUNÍCIPIO DE BACURI, ESTADO DO MARANHÂO, ATTAVéS dA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BACURI, sediada na Av. 07 de SetembÍo, n." 210 - CentÍo - Bacuír - lvlA.
inscrita sob CNPJ no 06.í5í.4í 910001-20 doravante designada CONTRATANTE, neste ato
representada rêspeciivamentê pelo Sêcretario Municipal de Saúde, Sr. LUIS RODRIGUES
DE SOUSA, brasileiro, casado, porlador da carteira de identidade n' 0000199953945
SSP/MA, e do CPF no 095673563-00, residente e domiciliado na nesta Cidadê ê a empresa
DISMABEL DISTRIBUIDORA DE SOROS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoâ
Jurídica - CNPJ do Ministério da Fâzenda sob o no 63.571 .095/0001-13, lnscriÇâo Estadual
no 12.127.561-2, estabelecida Rod. BR 135, Km 51, no 138 - Cidade Nova - Bacabeira Maranhão. CEP: 65.143-00, nêsle ato denominada CONTRATADA, repÍêsenteda por sêu
seu sócio proprietário, o sênhor Luiz Carlos Torres Gomes, porlador do CPF no 346.07 2.347 23. RESOLVEM celebrar o presente Contrato deconente da licitaÉo na modalidade
D|SPENSA DE L|CITAçÃO No O6,2O20/CPUPMB e do PROCESSO ADMINISTRAT|VO No
de 2020. e
OO25aO2O, com fundamento da Lei no 8.666/93, Lei no '13.979 de 06 de Fev
Mêdida Provisóría no 92612020.

í. CúUSULA PRIMEIRA - oBJETo
O objeto do presente TeÍmo de Contralo é paía contratação de empresa especializada para
fornecimiento de medicamentos hospitalares, e equipamientos de ProteÇão lndividual - EPls,

para atender as necesidades do Hospital Municipal Bibi Montelo e Comitê Municipal de
Prevenção e Combate à Coronavirus (COVID-19), no Municipio de Bacuí/MA, conforme.

v

Digitalizado com CamScanner
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MODALIDAOÊ
VISTO:

f,§t^Do Do It,rRÂNH.10
PREl'I;l'l'tiR,\ M trNl(]1PÁ1, t)[ 81('t',RI
CNPJ (Ml;l 0ó.15 | .ll9llxi{)l-l()
especificaçóes

e

quantitativos eslabelecidos

na

DISPENSA

DE LICITAÇÁO

N"

0Gr2020rCPUpMB, identiÍicado no preâmbulo e na cotação/proposta, os quais integíaír esle
instrumento, independente de transcriçáo.
DiscíiminaÉo do objetor
Item
Dêscri o dos Produtos
Und Quant É. Unitáão Preço Totat
01
56.750 00
Cama fawlêr semi - luxo
Und
Q___1 5 675,00
Valor
5ô.750.00
R$
Valor R$ 56.750,00(Cinquenta eieis mil, setecenlos e cinquenta reais)

2, CúUSULA SEG

NDA

-

VIGÊNCIA

2.t. O prazo de vigência desle Termo de Contrato será de 06(seis) meses, prorrogável
na foÍma da Lêi no 13.979 de 06 de FevereiÍo de 2020. e Medida Provisória n' 92 2a20.
2.2. O prâzo de execuÉo deste termo de ContÍato será dê 06(Seis)meses. pÍorrogável
na íoÍma da Lei no í3.979 de 06 de Fsvereiro de 2020, e Medida PÍovisÓria n" 92612020.
3. CúUSULA TERCEIRA

-

PREco

3.í. O valor do presente Termo de Conkato é de RS 56.750,00(Cinquenta e seis mil

e

setecenlos e cinquonta reais).
3.2.

O croílograma do desembolso, será como besê nos quantitativos dos produtos

§olicitados na ordem de ÍoÍneclmentos, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Bacuri/MA.
3.3. No valoÍ acima estão incluídas todas as dêspesas ordinárias diretas e indiretas
deconentes da execuçáo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,

trabalhistas, previdenciáÍios, Íiscais e comerciais incidentes, laxâ de admlnistração.
frête, seguro ê outÍos necêssários ao cumprimento integÍal do objeto da contrataçáo.
4. CLÁUSULA

RTA

-

DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.4s despesas decrrrentes desta contrataÉo estáo programadas em

dotaçáo
orçamentáÍia própria, previsla no orçamento do Municipio, para o exercício de 2020. na
classificação abaixo:
02

-

POOER EXECUTIVO

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.í 0,301.00í 9.2077 - Enfrentemênto da emergência COVID
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
FONTE DE RECURSO: 0.1.í4.000001.
02,íO

ã. ELÁUSULA OUINTA

-

í9

PAGAMENTO

5.1. O pagamento será Íeito pele PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURUMA, em moeda

conenle nacional, media e TÍansÍerência Bancária Eletrônica, direto na Conta da
Contratada e oconerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento
dêÍinitivo dos produtos fornecido, mediante a apresentação da
Falura;

Ínpetente Nota Fiscal ou
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5.1.í. A CONTRATADA deverá protocolar na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURUXIA a solicitaçáo de pagamento, assinada e caÍimbada pelo representante
legal da empresa em papel timbrado, conlendo o no do processo licitatório as
infoÍm4ô€s para cÍédito em @nta corrênte como: nome e número do Banco, nome e
númeÍo da Agência e número da conla, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta.
emitida sem rasura, êm lêtra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da
nota de empenho como também as demais ceÍtidôes atualizadas: CeÍ'liírcado de
Regularidadê d6 Situação do Fundo de Garantiâ do Tempo de Serviço - FGTS
Certidilo de Débitos Trabalhistas - CNDT, Ceíidão Negativa de Débrto lúnto a
Previdência Social - CND, Cêrtidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Divida Ativa da Uniáo, expedida por órgãos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e da ProcuÍadoria Geral da Fazenda Nacional, e certidóes negatrvas
de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazende do Estado e do
Município.

52, Como condição para Administraçáo êfetuar o pagamento, a licilanle vencedora
deverá manter as mesmas condiçÕes de habilitação, conÍorme Lei n" 13.979/2020, e
Medide Provisória no 92612020.

recebimento náo exclui a responsabilidade da Contratada pelo períeito
desempenho dos equipamentos fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
delectadas guando da utilizaÉo dos referidos equipamêntos;
5.3.

O

5.4. A nota fiscal/Íatura deverá ser emitida pela própria Conlratada, obrigatoriamente com
o númêro dê inscri(Éo no CNPJ, constânte da Nota de Empenho e do Contrato, não se
admitindo notas ,iscaiyÍaturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco
do Brasil S/A; Agência no255$0: eConta Conente no 18.898-0.

6.

CúUSULA SEXÍA- REAJUSTE

E ALTERAÇÔES

6.1. O preço contratado é Íixo e irreajustável.
8.2. Eventuais alterações contÍatuais reger-se-ão pela disciplina de Lei no 13.97912020.
e Medidâ ProvisóÍia no 92612020.

6.3,4 CONTRATADA é obÍigada a aceitar, nas mesmâs condiçôes contratuais,

os
acréscimos ou supressÕes que se fizerem necessários, até o limite de 50o/o (cinquenta
poÍ cenlo) do valor inicial atualizado do contrato, tendo como base a Media Provisória no
926t2020.
0.4.

As supressóes resultanles de acordo celebrado enlre as partes contratantes

poderâo exced€r o limite de 50% (Cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, tendo oomo base a Medida Provisória n 92612020.

\
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7. CLÁUSULA sE TIMA

-

l5l 4t()Í)(rll,?-í)

DA ENTREGA

7.1. A contratada devêrá ênkega os equipamentos no Hospital Municipal Bibr l"4onlelo
no Municipio do Bacuri/MA.
7.2 A Contretadâ ê responsável quanto a oÍientar e realizar as atividades de acordo com
os oÍdenamenlos jurídicos, mas caberá aos agentes da Administração PÚblica execulaí
de fonna independente, aulônoma em especial a âutoria de documentos. assim como as
toÍnâdâ de decisõ€s.
7.3. A Contrâtada não poderá subcontÍalar o objeto relativo a este contrato
S. CLAÚSULA OITAVA - FI SCALIZAÇÃO

8-í A fiscâlizaçáo da execução do objeto sêrá eÍetuada por Representante designado
pela CONTRATANTE.
9. CLÁUSULA NONA

- oBRIGACÔES DA C ON TRATANTE E DA CON TRATAOA

9.í As obrigâçôes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sáo aquelas previslas no
TERMO DE REFERÊNCIA.
1O.

CLÁUSULA OECIMA- SANCÔES ADMINISTRATIVAS

í0.1 Com€te infrâção adminbHiva nos teímos da Lei no 8.666, de '1993, a Contratada
que:

'10.í.1 ínexêcutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
deconêncb da contretação;
í 0. ,.2 ensejar o retardamenlo da entrega do objetoi
10.1.3 traudar na execuçâo do contrato:
10.í./t compoÍtar-se de modo inidôneo;
í0.í.5 comeler faude fiscal;

í0.Í.6 náo mantiver a proposta.

1O.2

A Contrâtada que comel€r qualquer das infrações discriminadas no subilem
acima ficÂÍá sujeita, sem prejuízo da responsabilidade crvil e crimlnal. às seguintes
sanÉês:
advertência por Íaltas leves, assim entêndidas aquelas que não
acânetem pÍejuizos sEnificalivos para a Contratante;

10.2.1

í0.3

multa moratória de 0,3olo (zero vírgula três por cento) por dia de alraso
injustÍficado sobíê o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento,
observando o limite de 30 (trinta) dias;
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10.3.1 multa compensatória de 100/o (dez por cento) sobre o valor total do
conlralo, no caso de lnexecuÉo totâl do objeto,
10.3.2

em ceso de inexecução parcial, a multa compensalória. no mesmo
p€Ícontual do subilem acima, será aplicada de Íorma proporcional à obngação
inadimplida;

10,3.3

suspensão dê licitar ê impedimento de contralar com o Órgão, entidade

ou unidadê adminislrativâ pela qual a Administração Pública opera
coÍErêtamente, p€lo pÍazo de até dois anosl

10.3.4

impedimento de licitar e contratar com o MUNICIPIO

e

atua

DE BACURyMA

com o consequentê descredenciamenlo no Sistema de Cadastro PrÓprio da
PMB,/MA pêlo prazo de até cinco anos;
í 0.3.5 declaraçào de inidoneidade para licilar ou contratar com a
Administraçáo Pública, enquanlo perdurarem os motivos delerminantes da
puniçáo ou até quê seja promovida a reabililaçâo peranle a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que sêrá concedida sempre que a Contratada ressarcir

a Contrâtante pelos prejuízos causados;

10.4
Ígffi,

Também ficâm sujeitas às penalidades do art. 87, tll e lV da Lei no 8.666. de
a ConlÍatada que:

íO.4.

í

Tenha praticado atos ilícitos visando a ftustrar os objetivos da licitação:

Demonstre não possuir idoneidade para contratâr com a Administração em virlude de
atos ilicilos pratbados.

10.5

A aplicação de qua§uer das p€nalidâdes previstas rêalizar-se-á em processo
administrativo que assêgurará o contÍaditório e a ampla defesâ à Contratada,
obsêrvando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de í993.

10.ô

A autoÍidade competente, na aplicaçáo das sançóes, levará em consideraçáo

a gÍayirade da conduta do infrator, o cârát6r educativo da pena, bem como o

dano

causado à Admínislração, obsêÍvâdo o principio da proporcionalidade.

10.7

As pênalidades 6êrã0 obÍigatoriamente rêgistradas no Sistema de Cadâstro

Próprio da PMB/lríA.

1í. cúusurÁ!Éçule pruuena-

BEse!§Ão

11.1.

O presente Termo de Contrato podeÍá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as conseqüências indicâdas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo das sanções âplicáveis.

11.2.

É admissivel a fusão, cisão ou incorporaÇão da contratada com/em outra
p€ssoa jurÍdi:a, desde que sejam obsêrvados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitaçáo êxigidos na licitação original; sejam mantidas as dema
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I

I
í

cláusulas e condlç66§ do contrâto; náo hâja prejuizo à execução do obieto pactuado e
haja a anuênch e)eÍessâ da Administraçâo à continuidadê do contrato.

1.3.

Os casos dê rescisâo confatual seráo formalmente motivados. assegurado-se
à CONTRATADA o direilo à pÍévia e ampta dehsa.
1

Í.,{.

A

CONTRATADA rêconhêce os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no a(. 77 de Lei no 8.666, de 1993.
Í

1Í.5.

O lêÍíno dê rescisâo será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspe({os, conbÍmê o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos conlraluais

já

cumpridos

ou

parcialmente

cumpridos;

11.5.2.
í

1.5.3.

Rêlaçâo dos pagamentos já êfêtuados e ainda devidos;

lndênizaÉes e mullas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA S EGUNDA - VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1.

caucionar ou utilizar este Termo de Conlrato para qualquer opêracão

,inanceira;

12.1.2.

intenomper a execuÉo contratual sob alêgação de inadimplemento
por parle da CONTRATANTE, salvo nos casos pÍevistos em lei.

12.1.3- Subcontratâr.

í3.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.
í3.1. Os casos omissos seÍáo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposiçóes contidas ne Lei no 8.666, de 1993, na Lei n' 13.979/2020, e Medida
Provisória no 92612020 e demais normas gêrais de licitaçóes e contratos administrativos
e, subsidiariamente, segundo as disposiçõês contidas na Lei no 8.078, de 1990 - Código
de DeÍesa do Consumidor - e normas e pÍincípios gerais dos contÍatos.

14.

CLÁUSULA DÉCIMA O UARTA

14.1.

-

PUBLICACÀO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento. po

sxtÍâto, no Diário OÍicial do da União, e DiáÍio Oficial do Estado, no prazo previsto na
Lei.

í5.

CúUSULA oÉcIMA QUINTA - FORO
15.1. O FoÍo paÍâ solucionar os litígios que decorreÍem da execuçáo deste Termo

do Contrato será o da ComaÍca responsável poí BACURI/MA.

\
\
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Para Rrmezâ e validadê do oactuado,
o presente Termo de contrato foi lavrado em lrês ítrés/
vias de igual teor, que, depóis
oe rioo e ácÃaoá ãm;;;;,;. ,r, assinado petos conrraentes
Eacuri

-

MA, 05 de Junho de 2020

LUIS RODRIGUES DE SOUSA
Secretario Municipal de Saúde
(Ato por Delegação de Competências
Decreto Municipal n.o O3l2O17)
CONTRATANTE

-

DíSMABEL DISTRIBUIDORA DE
LUIZ CARLOS TORRES GOMES
CPF no 346.072.347-53
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

CPF

20

no

CPF n"
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PL/P
CONTRATO

GONTRATO

NO

95'2020'PMB

coNTRATo PARA coNTRATAçÃo DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMIENTO

DE

MEDICAMENTOS

HOSPITALARES, E EQUIPAMIENTOS DE
PRoTEçÃo INDIVIDUAL - EPIS, PARA

ATENDER

AS

NECESIDADES

DO

HOSPITAL

MUNIcTPAL BtBt MoNTELo e coutrÊ
MUNtctPAL DE PREVENçÃo E coMBATE À
coRoNAvrRUS (COVTDí9), NO MUNICIPIO DE
BACURI/MA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURUMA E A
EMPRESA: DI§MABEL DISTRIBUIDORA DE
SOROS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O

TTIUTUICÍPIO DE BACURI, ESTADO DO MARANHÃO, AIÍAVéS dA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BACURI, sediada na Av. 07 de Setembío, n.o 210 - Centro - BacuÍi - MA,
inscrita sob CNPJ no 06.151.419/0001-20 doravanle designada CONTRATANTE, nêste ato
representada respectivâmentê pelo Secretario Municipel de Saúde, Sr. LUIS RODRIGUÉS
DE SOUSA, brasilêiÍo, casado, portador da carteira de identidade no 0000199953945
SSP/MA, e do CPF n" 095673563-00, residente e domiciliâdo na nesta Cidade e a empresâ:
DISMABEL DISTRIBUIDORA DE SOROS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o no 63.571.095/0001-13, lnscriçâo Estadual
no 12.127.561-2, estabelecida Rod. BR 135, Km 51, no l3B - Côdade Nova - Bacabeira Maranhão. CEP: 65.143-00, neste ato denominada CONTRATADA, representada por seu
seu sócio pÍoprietário, o senhor Luiz Carlos Torres Gomes, portador do CPF no 346.072.34723. RESOLVEM celebrâr o presenle Contíato decorenle da licilação na modalidade
D|SPENSA DE L|C|TAçÃO No 06/2020/CPUPMB e do PROCESSO ADMINISTRAT|VO No
002512020, com fundamento da Lel no 8.666/93, Lei n0 í3.979 de 06 de Fevereiro de 2020, e
Medidâ Provisória no 92612020.

1,

I

I

I

I

CúUSULA PRIMEIRA - oBJETO

lizada para
O objeto do presente Termo de Contrato é parâ cofltratação de empresa
fomecimento de medicamêntos hospitalâres, e equipamentos de Proteção lndividua( - EPls,
para elender as necessidades do Hospilal Municipal Bibi Montelo e Comitê Municipal de
PÍevenção e Combate à Coronavirus (COVID-í9), no Município de Bacuri/MA, coníorme

especificaçÕes

e

quantitativos estabelecidos

na

DISPENSA

DE LICITAçÃO

N"

I
I
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o5r202O/CPUPM B, identiÍicado no preâínbulo
lnstrumento, independente de lranscrição.
Discriminação do objeto.'

e na cotaÉo/proposta, qual integra

a

RÔ
I

este

LOTE I- M EDICAMENTOS HOSPITALARES.
P. Unitário Pre Total
Und Quant.
DescriÇão dos Produtos
Item
49.000,00
4,90
10.000
Und
01
Azitromicina, 500m9, comprimido
10.000,00
1,00
10.000
Und
02
Zinco, comprimido
1 1.400,00
1,90
6.000
Und
03
lvermectina 6mg, comprimido
3.000 00
0,60
5.000
Und
04
Vitamina C, conprimido
6.000 00i
20,00
300
05
Metilprednisolona 1 25m9.
Und
5.400.00
27,00
200
06
Medilprednisolana 40mq.
Und
7.600 00
38,00
200
07
rina 40m ,l
Und
En
2.500.00
o,25
10.000
08
Dipirona 500m9, comprimido
Und
650,00
0,13
09
5.C,C0
Paracetamol 500m9, comprimido.
Und
95.550,00
Valor do Lote I
R$
Valor do Lote
R$ 95.550,00(Noúênta e cinco mil, quinhentos ê cinquenta reais ).

l-

LOTE II - EQUIPAMENTOS DE PROT
O INDIVIDUAL - EPls.
Item
P. Unitário PreÇo Total
Descrição dos Produtos
Und Ouant
4.800,00
32,00
Protetor faciel simples
150
01
Und
02
Kit EPls, linha de Írenle, composto por:
01(um)macacão, 01(um)par de luvas,
01(um)óculos,
os(cinco) mascara
Kit
10
275,00
PFF2).
2.750,00
Und
20
1 í 0,00
2.200,00
03
Viseira de proteÉo, tipo capacete.
13
195,00
Und
2.535,00
04
Macacão de seguranÇa, impermeável.
50
18,00
05
Und
900,00
Óculos de sequranÇa, incolor
Und
10
190,00
06
Conjunto impermeável.
1.900,00
Und
100
07
22.O0
Mascara, braftca, tipo PFF2
2.200,0
.....R$
Valor do Lote ll
17.285,00
Valor do Lote ll - R$ 17.285,00(Dêzessete mil, duzentos e oitenta e cinco reais)

e

2, CLÁUSULA SEGUNDA

-

VIGÉNCIA

2.1.O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 06(seis) meses, prorrogável
na forma da Lei no 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, e Medida Provisória no 926/2020.

2.2. O pÍazo cle execuçâo deste termo de Conlrato será de 06(Seis)mêses, prorrogável
na forma da Lei no í 3.979 de 06 de Fevereiro de 2020, e Medida Provisoria no 92612020.
3. CLÁUSU LA TERCEIRA

3.1.

-

PRECO

O valor do presente Termo de Contrato é de Rg í í2.835,00(Cênto e doze mil,

oilocentos o trinta ê ciílco reeis).

O cÍonograma de desembolso, será como basê nos quantitativos dos produtos
solicitados na ordem de fomecimentos, emitido pela SecretaÍia Municip al de Saúde do
Municíplo de Bacuri/MA.
3.2,
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3.3. No valor acima estào incluldas todas as despesas ordinárias diíetas e indiretas
deconentes da execuçâo contratual, inchJslve tributos e/ou lmpostos, encargos soclais,
trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais incidentes, taxa dê administração,
frête, seguro ê oulros necessários ao cumprimenlo integral do objeto da conlralação.
4. CLÁUSULA QUARTA

- ooTAcÃo

oRCAMENTÁRIA

4.1.4s despesas deconentes desta contrâtaÇáo estão programadas em

dotação
orçâmentáriâ própria, prevlsta no orçaínento do Município, para o exercício de 2020, na
classiíicâçâo âbaixo:

- PODER EXECUTIVO
02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.Í 0.301.0019.207? - Enfrentamento da emergência COVID 19
3.3.90.30 - Material dê Consumo
FONTE DE RECURSO: 0.Í .í 4.00000í .

02

5. CLÁUSULA

oUIN TA

-

PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURUMA, em moeda
coÍrente nâcional, mediante TransÍerência Bancária Eletrônica, direto na Conta da
Contratada e oconêrá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento
definitivo dos produtos Íornecido, únediante a apresentaçâo da competentê Nota Fiscal ou
Fatura;

5.í.1. A CONTRATADA deverá pÍotocolar nâ sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURUMA a soÍcitação de pagamento, assinada e carimbada pelo represenlante
legal da empresa em papel timbrado, conlendo o no do processo licitatório, as
iníormações para crédito em conta corrente como: flome e número do Banco, nome e
número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamentê atêsta,
emitida sem rasura, em lêtra bem legivel, juntamente com cÓpia do contrato, ópia da
nota de eÍnpenho como também as demais certidões atualizadas: CeÍtiÍicado de
Regularidade dê Situação do Fundo de Garantia do Têmpo de Serviço - FGTS,
Certidão de Oébítos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa dê Débito junto à
Previdência Social . CND, Certidão Conjunta Negativa dc Oébitos Relativos a Tributos
FedêÍais e à Dívida Ativâ dâ União, expedida por órgãos da Secretaria dâ Receita
Federal do Brasôl e da Proeuradoria Geral da Fazenda Nacional, e cêrtidoes negativas
de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do
Município.

pagamento, a licitante vencedora
deverá manter as mesmas condigó€s da hebiliteção, conforme Lei no '13,979/2020, e
Medida Provlsória no 92612020.
5.2. Como condição para Administração efetuar
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5.4. A nota Íiscâl/Íaturâ deverá ser emitida pela própÍia Contrateda, obrigatoriamente com
o número de lnscrlção no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do ContÍalo, não se
admitindo notas fiscais/faturas emilidas com ou{ro CNPJ, mesmo de fi$iais ou da malriz.

5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta coffenle da Contratada, junto ao Banco
Bradesco, Agência no ,l939; e Conta Corrente no 29.351-2.

6. CLÂUSULA SEXTA- REAJUSTE E ALTERACÔES
6.1. O preço contratado é nxo e irreajustável.
6.2. Eventuais alteraÉes contratuais reger-se-ão pela disciplina da Lêi n" 13.97912020,
e Medida Provisória no 92612020.

A CONTRATAOA é obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 507o (cínquenta
por cento) do valor iniclal átualizado do contralo, tendo como base a Media Provisória no
926t2020.
6.3.

As supressôes resultantes de acordo celebrado entre as partes contralanles
poderão exceder o limite de 50o/o (Cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contralo, tendo como base e Medida Provisória no 92612020.
6.4.

7. CLÁUSULA SETIMA

-

DA ENTREGA DOS PRODUTOS

7.1. Os produtos deveÍão ser entregues na Secrelaria Municipal de Saúde do Municipio
de Bacuri/MA.

7.2

Cor,lralada é responsável quanto a orientar e realizar as atividades de acordo com
os ordenamentos jurídicos, mas caberá aos agenles da Administraçáo Pública executar
de forma independente, autônoma em especial a autoria de documentos, assim como as
tomada de decisôes.
7.3. A Contratada não poderá subcontratar o objeto relativo a esle contralo
S. CLAÚSULA OITAVA - FISCAL rzAcÃo

8.1

A Íiscâlização da execução do objelo seÍá efetuâda por Representantê designado
pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA

-

OBRIGACÔES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.14s obrigações da CONTRATANTE e da CO
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