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6.2. A condição de Microempresa, Microempreendedor Individual e Empresa de Pequeno Porte,
para efeito do tratamento favorecido e diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/2006 alterada
pelas Leis Complementares n°. 128/2008 e n°. 147/2014, deverá ser comprovada mediante
apresentação da seguinte documentação:

I - Empresas (ME/MEI/EPP) optantes pelo Sistema Simples de Tributação:

a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal
http://www.receita.fa2enda.a0v.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm:
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos
previstos no § 4o do Artigo 3o da LC 123/06. (Anexo VI - Modelo)

II - Empresas (ME/MEI/EPP) NÃO optantes pelo Sistema Simples de Tributação:
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE comprovando ter receita bruta
dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3o da LC n° 123/06-

b) Nos termos do art. 5o, da IN RFB N° 1422/2013, publicada no DOU em 20/12/2013, seção 1 página 38
apresentar a copia da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e respectivo recibo de entrega, em conformidade'
com o Balanço e a DRE;

c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ-
d) cópia do contrato social e suas alterações;

e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos
previstos nos incisos do § 4o do Artigo 3o da LC 123/06. (Anexo VI - Modelo);

6.3 Os documentos relacionados no item 6.2., para efeito de comprovação da condição de
Microempresa, Microempreendedor individual ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser
substituídos peta certidão expedida pela Junta Comercia/, nos termos da Instrução Normativa do
DNRC n° 103, publicado no DOU do dia 22/05/2007.

6.4 A falta da apresentação de qualquer dos documentos anteriormente citados no item 6.2 ou item 6 3 no
ato do credenciamento, fora dos envelopes, não obrigará ao tratamento privilegiado determinado naLei
Complementar n°. 123/06, alterada pelas Leis Complementares n°. 128/2008 e n°. 147/2014.

6.5 Os documentos anteriormente citados no item 6.2, apresentados no ato do credenciamento, fora dos
envelopes, deverão ser apresentados obrigatoriamente juntamente com a declaração de enquadramento
de microempresa. microempreendedor individual ou empresa de pequeno porte conforme modelo deste
Edital - Anexo VI, para efeito de aplicação da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pelas Leis Complementares n°. 128/2008 e n°. 147/2014

6.5.1 O licitante credenciado de acordo com o item 5 poderá preencher a referida declaração onde as
cópias estarão disponíveis.

6.6 A empresa que for optante pelo Simples Nacional e deixar de apresentar tal comprovação, a
comissão poderá realizar consulta para verificação.

67. As empresas licitantes aue optarem em enviar envelopes para a sessão deverão,
obrigatoriamente, apresentar fora dos envelopes de habilitação e proposta financeira, a declaração
de habilitação devidamente assinada (art. 4o, inc. VII, lei 10.520/02) e, se for o caso, os documentos
que comprovem a condição de ME/EPP, sob pena de não participarem do certame ou de não
obterem a concessão do tratamento favorecido e diferenciado previsto na LC n°. 123/06.
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67/1 Na hipótese de inexistir intenção da participação ativa da Licitante na fase de lances entregando
apenas os envelopes com os documentos exigidos e as propostas escritas, sem credenciairepresentante
XtTíT^ Para °ferefr n°V0S preÇ0S ílances verbais> estes * t iêi Í

g ppostas escritas, sem credenciairepresentante
^ Para °ferefr n°V0S preÇ0S ílances verbais>' estes *«em ter a ciência que nÍo

6S' man '^^ m°tÍVadamente a intenCá0 de ™»™ ou negociar Z o(a)

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, em envelope lacrado impressa em
*rnbrado do licitante em língua portuguesa salvo, quanto às expressões técniSde uTo corrente ^m
clareza sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento e terá de es™

S^^íES^E" 3S SU3S flh Íd úta -presentante

£ aLo3f° S,ocial'/n?ere?° completo, número de telefone, fax e C.N.P.J. da licitante, e qualificação (nome
V f^*0™"' Profissa°. ?PF> ^entidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este medite
^ instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso de a licitante ser a vencedora;

b) Número do Pregão.

c) Descrição do objeto da presente licitação. A descrição das características de cada item deverá
e"df af° disposto no Anexo III (Especificações Técnicas), devendo indicar a marca e/ou fabricante do

produto ofertado, a qual ficara vinculada a proposta;

fL1?F? U-nÍtárÍ°t e^tel Gm real> d° Objet0' com no máximo 02 <duas) casas decimais, conforme
especificações entendido o preço total como sendo preço unitário multiplicado pela quantidade solicitada
obrigatoriamente em algarismos arábicos, prevalecendo, em casos de divergência, o produto do valor
ofertado como preço unitário, pela quantidade licitada.

d.1) Deverão estar incluídos no preço do item ofertado todos os custos do frete, mão-de-obra ICMS e
outros encargos que venham incidir no fornecimento do objeto, abrangendo, assim todos os custos
necessários a execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições
durante o prazo de contrato. y

e) Valor global da proposta.

f) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos
envelopes.

M) Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será considerada
valida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação.

nnS^ATÍM?^ ° PraZ° da efetlVa execucã0 d0 objeto do certame e entrega dos produtos a
CONTRATANTE em prazo nao superior a 72 (setenta e duas) horas, após a emissão da Ordem de
rornecimento.

h) Garantia dos produtos: Prevalecem sobre os produtos licitados, as regulamentações do Código de
Defesa do Consumidor, quanto a garantia, defeitos de fabricação e outros, conforme o caso, garantindo ao
Município de Sobradinho/BA os direitos de consumidor final
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h.1) A contratada responderá administrativa, civil e criminalmente pelos produtos fornecidos, nos termos
da legislação brasileira de regência da matéria, inclusive, a que trata das relações de consumo'.

i) Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às cláusulas e
condições do presente Edital;

j) Assinatura do responsável legal da empresa.

711 A não observância do constante neste item importará a desclassificação da proposta e
exclusão da licitante do certame! "

7.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação
a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão
avaliadas pela autoridade competente do Município:

a) Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação-
b) Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à
reunião de abertura dos envelopes "Proposta" com poderes para esse fim;

c) A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes
dos documentos apresentados dentro do envelope "Documentação".

7 3. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste
Edital, suieitando-se o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93 e suas
alterações, combinado com o art. 7o. da Lei n.° 10.520/2002.

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1 Os documentos exigidos nos itens abaixo relativos à habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial (art. 32, caput, Lei 8.666/93), desde que
perfeitamente legíveis. Os documentos ficarão retidos no processo.

8.1.1. Todos os documentos, inclusive as cópias autenticadas devem constar, obrigatoriamente
dentro do envelope devidamente lacrado.

8.1.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles leqalmente
permitidos.

8.1.2.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.1.2.2 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

8.2 Os documentos emitidos, via internet. por órgãos ou entidades públicas, e suas cópias reprográficas
dispensam a necessidade de autenticações.
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8.3 - Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos:

8.3.1 - Documentação relativa á HABILITAÇÃO JURÍDICA:

ssr'

acompanhado de documento (ATA) de eleição de seus administradores no qual deve á estar

o o^aicS" °S °bJet°S S°CÍaiS' 3 eXeCUÇã° de atiVÍdad6S da meSma natureza ou cómpaTeis com
exircidof° d° at° C°nStitUtiV0' no caso de soledades civis, acompanhada de prova de diretoria em

«7 - 1 ^^ °U S°CÍ6dade estran9eira em funcionamento no
oexTg; aUt°nZaçao para ^donamente expedido pelo órgão competente, quando a

6Star acomPanhados ^ todas as alterações ou da consolidação

8.3.2 - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

d° Ministério da Fazenda <CNPJ>.
nirtiZfJ6 inSCriÇã° n01Cadas,tro de Contribuintes do Estado, relativo ao domicílio ou sede do licitante
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual

c) Prova de Regularidade referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela
Procuradona da Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasife Prova de
regularidade relativa à Seguridade Social- INSS (Certidão Negativa de Débito - CNDV

T^fí^3;:00"1 * ^^ * ^^ d Dip;

Sobradinho/RA ^n!^ expedidajun'° a Fazenda Muni=iPal expedida pela Prefeitura Municipal de
doSo da empíesa Pr6SaS S6d'adaS "*** ^ ~ °U pela Prefeitura do municíPio seds °"

" FGTS
detdébiÍ°S ^dimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
ga ',Va de Debltos Traba'"istas, fornecida pelo TST -Tribunal Superior do

de junfo^^^ "*^ ** ^^ d CLT * ^S
drl ~ °S 'iCÍtfte.SíUe Se en(1uadrarem na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte

sua rZlaS Ll0^ ? d°CUmentaÇâo ^e'^- "^esmo que apresente qualquer reação quanto a
? ^Íh^ „» ' , r6 qU? P°SS3 Ser apliCad° ° disposto do arti9° 43 da Lei Complementar n», alterada pelas Leis Complementares n°. 128/2008 e n°. 147/2014.
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8.3.2.2 - Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração
para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa, conforme o art. 43, § 1o, da Lei Complementar n° 123/06
alterada pelas Leis Complementares n°. 128/2008 e n°. 147/2014.

8.3.3 -Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falência ou concordata (recuperação judicial) expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica (art. 31, II -Lei 8.666/93).

a.1 As certidões que não mencionarem prazo de validade serão consideradas válidas até 60 dias a partir
da data da expedição. y

a 2 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial o licitante deverá apresentar
a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art 58
da Lei n. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos
os demais requisitos de habilitação.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta (art. 31, I - Lei 8.666/93);

b.1. Sendo suficiente para a análise da qualificação econômico-financeira apenas cópias das páginas
referentes ao balanço patrimonial, às demonstrações contábeis e aos termos de abertura e de
encerramento, autenticadas pela Junta Comercial (Acórdão TCU n° 2962/2015-Plenário);

b.2. A licitante deverá apresentar memorial de cálculo, com base no Balanço do último exercício social
comprovando a boa situação financeira da empresa, de acordo com os seguintes índices (índices
padronizados pela IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010 -art. 43 e 44):

AC_

a) Liquidez Corrente LC = PC

AC + RLP

b) Liquidez Geral LG = PC + ELP

AT

c) Solvência Geral SG = PC+ELP

AC Ativo Circulante PC Passivo Circulante
RLP Realizável a Longo Prazo ELP Exigível a Longo Prazo
PL Patrimônio Líquido AT Ativo Total
ET Exigível Total

b.2.1^A licitante que apresentar resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer um dos índices acima
referidos devera comprovar o Patrimônio Líquido correspondente à pelo menos 10% (dez por cento) do
valor do total da contratação, sob pena de inabilitação (Acórdão TCU n°. 8140/2012-Segunda Câmara).

b.3. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante
apresentação de Balanço de Abertura ou do último balanço patrimonial levantado, conforme o caso.
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SERÁ ArÇ°S T^03 ía Sistema

b5'Conforme previsão contida no art. 3o, da Instrução Normativa RFB n° 1422 de 19 de dezembro

b.5.1 Apenas será considerado o período expresso no art. 3o, da IN RFB n° 1422/2013 para aaueias
pessoas jund.cas obrigadas a apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) assim^ excetuando L

? iV ! efenda lnStr dd
p uação Contábil Fiscal (ECF) assim^ excetuando L

CvH to? «7B inríiV nn- ! , efenda lnStr-UÇa°' d6Vend0 estas se9uirem °tant0 Pwvteto no CódigoOivil (art. 1078, inciso I), portanto, ate o quarto mês seguinte ao término do exercício social.

deVZ"ann«T™» °S documento= contábeis referentes ao exercício imediatamente anterior, a partir
de 1 de agosto para as pessoas jur,d,cas enquadradas no subitem b.5, e a partir de 1° de maio as

PtenárioY" qUe C°mpÕem aS excef°es citadas no subi>em b.5.1. (Acórdão TCU n». 2293/2018-

8.3.4 - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7" da Constituição Federal será

TTTfn'e d°CUment° ^^ Pe'° intereSSad° 0U Seu representante lega, em qu/declare
°de°bra PUe C°tit Ílã di

6.1;46.12;8°3C4™m podr''Xfí* * ^ * ^^^^^" d6daraÇÕeS eXÍ9idaS "0S
8.3.5 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

fL^?f de aptÍdí? íara desemPenh0 de ^^idade (fornecimento de bens) pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II - Lei 8.666/93)

ÜdmÍ-lda* 3 comProvaÇão de aptidão através de certidões ou atestados fornecidos por

^^C™ °U PríVad° bJt ÍÍ'
H ? a ldentificaÇâ0 d0 signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da

e deve indicar os prazos das atividades executadas ou em execução pela licítante-
a.3) Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3o do art. 43, da Lei n°. 8.666/93.

8.4 - Todos os documentos exigidos no item 8.3 deverão constar no envelope de habilitação.

n;L7c5T relaci?nad0 no subitem 8.3.1 (registro comercial, estatuto ou contrato social) não
neste P^gãa "° P* ** 'Hamta^ se tiverem sido apresentados para o credenciamento

9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

^mn ^ in.dlcad^ T Preámbul° será aberta a sessão de processamento do Pregão
com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
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9.2 -Após o credenciamento, os licitantes entregarão à Pregoeira a Declaração de cumprimento das
condições de habilitação - Anexo II, anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, esta caso seja necessário, e
Declaração Única - anexo VII (Fora do envelope) e, em envelopes separados, a Proposta de Preços
(ENVELOPE N° 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE N° 02).

9.3 -Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos Licitantes.

9.4 -A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital.
b) Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexeqüível.

9.5 -No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas,
procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando se como correto o preço unitário, que
poderá ser grafado também por extenso. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do
valor da proposta.

9.6 -As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e, no caso de empate, das propostas de menor preço e das
demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquele(s).

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior,serão selecionados os
itens propostos que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos
preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

c) para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO POR ITEM.

d) no caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio, para ofertar lances com a
participação de todas as licitantes.

e)^No caso de empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o disposto no §2° do art. 3o da Lei
n.° 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante sorteio público, salvo se houver na margem de 5%
(cinco por cento) sobre o menor preço alguma microempresa ou empresa de pequeno porte, que deverá
ser convocada para apresentar nova proposta, de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, conforme reza o artigo 44 §2°
c/co artigo n° 45, § 3o da Lei Complementar n° 123/06, alterada pelas Leis Complementares n° 128/2008
e n°. 147/2014 e pelo Decreto n°. 8.538/2015.

9.7 -A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma sequenciaf, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

9.8 -Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proDosta de
menor preço.
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910 -Não poderá haver d.sistênch ^ lances nfartadn. ...j^^ n , jrfmr
penalidades previstas neste Edital

classificadas as propostas dos licitantes que efetuaram

- Plenari°>- caso a

Hnegociação' se houver' a p^goeira examinará, com auxílio da equipe de apoio a
íS^L^S^ compatibilidade do objeto proposto com o esperado nW

9.15 -A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos
ocasião do julgamento (Acórdão TCU n°. 2.150/2015 - Plena-rio).

COntendo os

h'1K7r."<í,OnSl!tad,0 °, atendiment0 dos requisitos de habilitação previstos neste Edital o licitante será
habilitado e dedarada vencedor do certame, ficando o mesmo convocado a apresentarnova proposta no
prazo máximo de 02 (do») dias úteis, mediante faxe/ou e-mail, com envio posterior do opinai e/ou
S«Twnte; C°';tadOfl da data da realiZaÇâ° d0 Pre9âa A nã° °PreseL^t7penalidades legalmente prevista, bem como na sua desclassificação.

mitirá Pr°P0Sta PUe aPresentar Prec°s global ou unitário simbólicos.irrisórios ou de valor

S
sua

°ferta nã° f?r aceitável- ou se ° 1'cítante desatender às exigências para a habilitação a
!?^ ^bsequente de menor preço, negociará como seu aStor decid^ásobre a
e, em caso positivo, verificara as condições de habilitação e assim sucessivamente, até

CNPJ n"° 16-444 B04/0001-10 ■ Av. José Balbino de Souza, S/N ! Fone: (074) 3538-3030"
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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venceTof * "^ ^ *"'*"" CUJ° ^ atenda aos re«uisitos. cas° «" que será declarado

oue ão fina^râ fc?^6^ fa circunstanciada- na qual serão registradas as ocorrências relevantes e
m , iiiidi. será assinaaa pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos Licitantes presentes.

10. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

interpostos após os respectivos prazos

Íe^esentanteTetl h^iJS^Í808 Tf!. ^ aPresentadas P°r esc"t°> devidamente assinada pelo
represen ante legal do hcitante, protocoladas tempestivamente no Setor de Protocolo na Prefeitura

CEpT 25j0O0bradlHhO/BAHnO ^T AV' J°Sé Ba'bÍn° de S0UZa' s/"°' Centro SoJadinhoffiA
aüa^dícidirltht n?r°rarl° *" °8 (°"0) aS 13 (tr6Ze) h°raS' dirigida a autoridade superior competente, oqual decidira sobre os recursos apôs apreciação do parecer da pregoeira.

' A ausJên°a de- manifestaÇão imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de

'^K^&^^ 30 IÍdtante VenCed°r e ° encaminhamento do

10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicara o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.

10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

10.6 - A adjudicação será feita por item.

10.7 - A Pregoeira ou a autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e promover diligências em
qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos para atendimento, destinados a
elucidar ou complementar a instrução do processo.

11. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 111-
Os produtos objeto desta contratação deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, no endereço indicado
d3 o£ hG FPorneciment°' no P?zo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar a partir da emissão
frfmíS Forn?cimento- send0 sua descarga, frete e transporte até o Almoxarifado, por conta do
fornecedor, que serão acompanhados e fiscalizados por técnicos da contratante.

llteLln!?™*™™™ S6km6dÍaníf P^agendamento com o Gerente do Almoxarifado, através do
telefone (74) 3538-3030, nos horários de 08h00min as 13h00min.

CNPJ n.o 16.444.804/0001-10 Av. José Balblnorfe Souza, S/N i Fone: (074) 3538-3030
Sobraainho - Bahia / E-mail: lrcjfefcao@sobradinho.ba.gov.br
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; T oortbm*tad'

^

lc£"rA Pr?pon<fnte ^ncedora obriga-se a executar o objeto deste PREGÃO em conformidade com

t

11.7 - Todas as despesas relativas às entregas dos produtos, tais como fretes e/ou transportes correrão
as custas exclusivamente da licitante vencedora. ucm&pones, correrão

12. DO PAGAMENTO

fnm^IT^ent° T? eie}uaóofté ° 10° (décim°) dia úteis, do mês subsequente após a efetivo
fornecunento dos produtos objeto do presente Edital e respectivo Contrato, devidamente comprovada e
atestada pelo funcionário responsável da CONTRATANTE. O recibo (atesto) comprovante do
fornecimento dos produtos deverá ser encaminhado ao seu Setor Financeiro, para a liquidação
devidamente acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento. '

ll' 7^ LIC]TANTE que vier a ser contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% {um por

SSÍi Ura PS a nã° eX!CUÇá° d° forneciment° desde d
lln< 7^ ] q ontratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% {um por
STSiSiSÍinA nUrai PS a nã° eX!CUÇá° d° forneciment°. desde que comprovada a responsabilidade
da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

llrl õnm^pTf Pf9anífnt0 .M^e*fuado à UOTANTE que vier a ser contratada que esteja em débito
para com a Prefeitura Mun.cipal de Sobradinho/BA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. uungaçao

12.4 -A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar ao setor financeiro da CONTRATANTE
para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

ConstituiÇão
- Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal-

I - Certidão de Regularidade com o FGTS.

CNPJ n.« 16.444.804/0001-10 i Av. José Balbino de Souza, JS/N [ i Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: Ncitacao@sobpadinho.ba.gov.br
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á feit0 mediante

de 6a,gNu°mSaCaf^a ^"tanttr^S
CONTRATANTE, entre a data acimaXle a
a aplicação da seguinte fórmula
EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

000081

secretaría da Receita

aberto em conta corrente em nome da

*" ü C0N™™A * tenha concorrido
r de a ua"za,Ção «nancei* devida pela

ao efetivo adimplemento da parcela, terá

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

C'áuSU'a Será incIuída na «scal seguinte ao da

13. DAS PENALIDADES

14. DA CONTRATAÇÃO

lVn£T^£%^ d6Sta IÍCÍÍaçã0Sera formalizada mediante a convocação do adjudicatário
no prazo de 02 dois) dias úteis para a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e auanrin
conveniente, a celebração do respectivo CONTRATO DE FORNECIMENTO ™t(^. e quando
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certidões

atualizado do contrato. cmco P°r cento) do valor inicial

°S C°ntralantes -ceder o limite de

14.7.É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

** !5w FORMALI2AÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
lí>.l -ADOS a adinrlirarân a hnmAinnn«A_ _i_ T

s) dias «*■

as ofertas subsequentes e a qualificação dos «diante». nToSem de cLsffc
* ate a aPUraâ d T

qç s «diante». nToSem de cLsffcacao e assm
' ate a aPUra^âo de u™ «™ atenda ao Edita,, sendo o reTpectivo hS decS

Pre9oeiro (a) poderá ne90Ciar diretamente

16. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

CNPJ „.. ^^^^f~^é Balbino de Souza, S/N ,, FOne7(074, 3538-3030
Sobradinho - Bah.a / E-mail: lrcitacao@sobradjnho.ba.gov.br
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da»l dl * d6Ste C6rtame terá ^™* * 12 (doze) meses, a partir da

17. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Pe'°
ou outro instrumento hábil, conforme o a" 62 da Li n» 8^66 de í993

interessado por

e C°mpra

de Empenho ou

c na

18 DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

P—os peio mercado

fomecimJnín6?^ d° c°mPr?mis,S0 *»"mldo. caso a comunicação
re V^t^r ^ "dd

ocorra antes do pedido de

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

18.4. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços"

7SaTÍh

ser

Pra2° Administração,

CNPJ „.. ^"MWV^^osé Balbino de Souza, S/N , FoneT(074» 3538-3030
Sobradinho - Bah.a / E-mail: Ncitacao@sobradinho.ba.gov.br
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-of"

de^OOZ

° S6U Pre?° "**•*>■ « ■**"• deste se tornar superior àqUe,es praticados
no

n° 8.666, de 1993, ou no art. 7°

por razão de interesse público; ou
a pedido do fornecedor.

19. DOS USUÁRIOS DA ARP E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

KKT" ADMmnA A AnFSÃn À ™ nFm

a) Fundo Municipal de Saúde - CNPJ 11.340.977/0001-74.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

a) não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da

preço!f a ^ ^ emPenh° °U nã° 3SSÍnar ° term° de Contrato Secon^^^
b) apresentar documentação falsa;

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto;
e) não mantiver a proposta;

Cf) cometer fraude fiscal;

g) comportar-se de modo inidôneo;

g/l) Considera-se comportamento inidôneo. entre outros, a declaração falsa quanto às condições de

SSS'iS-to a° enquadrament0 como ME/E^ ou o conluio entre os licitante, em qualquer
momento da licitação, mesmo apôs o encerramento da fase de lances. Hóquei

20 2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

I - Multa;

II- Impedimento de licitar e de contratar;

20.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

CO3NTRNATAnASCONTRATADA,
inadlimPl?ment0 ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da

á a aplicação de penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a

CNPJ „.- 16.444 804/0001-10 : Av. José Balbino de Souza, S/N I Fone: (074) 3538-3030
Sobradmho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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Administração, além de multa de 10% fdez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão
unilateral e demais sanções previstas em Lei;

20 4. Nos casos de inexecução parcial dos fornecimentos ou atraso na execução dos mesmos será
cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso sem
prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais;

20.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo Município de Sobradinho, observando-se o
seguinte:

a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora Caso o valor do
faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para
complementaçao do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da convocação
b) Naç havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a
recolher o Município de Sobradinho, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da
data da comunicação. r

20 6. AJicitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de ciência da
aplicação multa, para apresentar recurso ao Município de Sobradinho. Ouvida a fiscalização e
acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a autoridade competente do Município de
bobradinho, que procederá ao seu exame e tomará as providencias cabíveis.

20.7. Em caso de relevação da multa, o Município de Sobradinho se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a
relevação novaçao contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

20.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurara o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999. ^aimemo

20.9. 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
principio da proporcionalidade,

20.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Município.

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.

fàse

nr*!6^0 Um~ °U, ma? "í^65 que aceiíem cotar suas Pastas em valor igual ao do licitante
mPe»aSeraO daSS'f'Cad°S SegUndo a ordem da última ProPosta individual apresentada durante a

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 i Av. José Balbino de Souza, S/N i Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinhp.ba.gov.br
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000086

cancelado
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

°U

Público, a finalidade e a segurança da C°mprOmetam ° interesse

22.3 -Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes

SSSSSSSS»
22.4 -Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas qualquer
pessoa poderá sohcitar ESCLARECIMENTOS PPfW.npWs OU impmkmap^ ato convocatórfo

6 V6ra Ser encaminhad0 ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de

22 5 -A petição devidamente protocolada na Prefeitura Municipal de Sobradinho/BA, será dirigida à
autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas

f00^^3 * ^^° °°X ° 3t° convocatório' será designada nova data para a realização do
22.7 -Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira
22.8 -O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação apresentada
na licitação.

22.9 -Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa
será competente o foro daComarca de Sobradinho, Estado da Bahia.

22.10 -O edital poderá ser adquirido mediante pagamento da taxa de R$ 30,00 (trinta) reais com a
apresentação do comprovante de pagamento da guia de recolhimento emitido pelo Setor de Tributos da
Prefeitura Municipal de Sobradinho/BA, na sala da Pregoeira e membros da Equipe de Apoio os quais
prestarão todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados neste Pregão, estando disponível para

S22Th^í°% diasAútef f"*07*18 às 13hs" no edifício na sede da Prefeitura Municipal de
Sobradinho/BA, sito na Av. José Balbino de Souza, s/n°, Centro, Sobradinho/BA, fone (74) 3538-3030 ou

™^J:tl™:^° e/°U retírad° ' Í' «*«@»obradlnho.ba.gov.br e/ou

Sobradiphe(BA, 04 de dezembro de 2020.

Tpaciana

regoeira Municipal

ecreto Municipal n

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N í, Fone: (074) 3538-3Õ30~
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO I

Modelo da Procuração

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social etc)
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante)

c

quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato

LOCAL E DATA

ASSINATURA

de de 2020.

Nome, Ass. E CNPJ

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a Iicitante.

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 ■ Av. José Balbino de Souza, S/tf-' Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradifiho.ba.gov.br
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DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS SERV'Ç0S

ANEXO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

À

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Ref, PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°. 047/2020.
Prezados Senhores,

Feteraf
requisitos de

Local e data

li 2*002 "°JZ cum<»i™"}°*° estabelecido no Inciso VII do artigo 4» da Lei
ST Pena"dad6S """^ CUmpriremos OS

(Empresa e assinatura do responsável legal)
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nCDA fETARiA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO

COTA PRINCIPAL (AMPLA CONCORRÊNCIA!

00008o

natural íntegro e ,,,,=

.x ■ • com Pó bíoabsorvivel, descartável apresentarão

com proteção contra agentes biológicos. Produto de uso único não
Embalagem contendo data de fabricação, validade n° de lote e '
registro na ANVISA

UND 1.125

COTA RESERVADA (ME/EPP

matenal látex natural íntegro e uniforme
pequeno, lubrificada com pó bioabsorv^
inn KiHt '

formato anatômico, finalidade*(sStoSnts;
agentes biológicos. Produto de uso único, não estéril. Embalagem contendo dat

fabricação, validade. n° de lote e registro na ANVISA

com proteção contra agentes biológicos. Produto de uso único não estéril
Embalagem contendo data de fabricação, validade n°delotee
registro naANVISA' uclultifcí

pr0CHediment0 nâ0 cirur9ico- material látex natural íntegro e uniforme
^al ^ande' «^e^s^as ad.cionais lubrificadacom pó bioabsoS
descartável apresentação atóxica, po ambidestra, po uso descartável l

SLTZ^Tade reSÍStí á tâ ^ UND 500

UND

UND

250

375

^^^a^
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nPDADTAS!I^MUNIC'?AL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

Ao

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO
CNPJ 16.444.804/0001-10

Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO n<\ 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°. 047/2020

í Prezados Senhores,

rQ' sub!nete#mos á aPreciação de Vossa Senhoria, a nossa proposta relativa a licitação em
' assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser

mtt P;eparaÇaof da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições
em que se realizara o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de
qualificação definidos no edital do certame em referência. ««erros ae

1 - PROPONENTE:

1.1.-Razão Social:
1.2. - Endereço:

1.3.-C.N.P.J.:

2 - PROPOSTA DE PREÇOS:

Item Especificação Marca/

Modelo

Und Quant V. Unit R$ V. Total R$

O VALOR GLOBAL DA NOSSA PROPOSTA É DE R$
A DO PP (SRP) N°. 047/2020.

3 ■ PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1 Declaramos que manteremos válida a nossa proposta por
apresentação da mesma.

5. FORMA DE PAGAMENTO
5.1.

6. PRAZO PARA FORNECIMENTO
6.1.

J - ITENS

dias contados da data de

7. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Inde^ço^deXl56"13"*6 ^ ^ ^^ ° C°ntrat01 n° d° CPF' n° d° RG' Estado civil' Profissão'

CNPJ n." 16.444.804/0001-10 ! Av. José Balbino de Souza, S/N ■ i Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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(de tit"larídade da Proponente para realização de pagamento)
t Conta bancot onta banc

Deverá ser informado informações complementares, caso se faça necessário:

- DECLARAÇÃO
Declaramos que:

dbe Sobrinho"6"108 rÍg°r°Samente as ^pedficaçõea e as recomendações da fiscalização do Município

C S>obradinh°ornPrOmetendO"nOS ^^ já 3 6XeCUtar ° fornecimento na forma exigida pelo Município de

de de 2020.

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante.
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nFPAlTAM!I^^^ DE FA2ENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DEGESTAO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO V

DECLARAÇÃO

L

9.854/99).

Local e data

Assinatura e carimbo

(representante legal)

Federal de 1998 (Lei n

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante.

CNPJ n.- ^■444^804/0001-10 ' Av. José Ba.bino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: Hcitacao@sobraifinho.ba.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS
DIVÍSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/BA
REF. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 047/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 171/2020

{NOME DA EMPRESA) , CNPJ/MF N.° (ENDEREÇO

COMPLETO) , declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como
microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.° 123/06, não havendo
nenhum dos impedimentos previstos no § 4o do Artigo 3o da LC 123/06, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências superiores.

(Local) de de 2020.

Empresa e assinatura do responsável legal

OBSERVAÇÕES:

. Apresentar a presente declaração fora dos envelopes.

. Anexar à presente o Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo órgão do Ministério da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal, se for o caso e/ou outro documento conforme exiqido nos
itens 4.9 e 4.10 do Edital.
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DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL SRP n°. 047/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 171/2020

Minuta da Ata de Registro de Preço n.° /2020

(UMA ATA PARA CADA FORNECEDOR)

c rs

147/2014Hnn' f ^Complementar n°. 123/06, alterada pela Lei Complementar £ 28/2008 e n»

111111111111

™^AMK^^

com as especificações e valores (Writn. abaixo:

^ 12 (do2e, meses, a contar do
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mn™ Ç CONDIÇÕES ESPECIFICAS - O Município de Sobradinho/BA, não se obriga a firmar
Ses «hue P°dera° adv'r des<a Ata, ressalvada à FORNECEDORA a preferência em igualdade de

"! h'POtef te ° MUnlCÍP'° de Sobradinho/BA utilizar-se de outros meios para contratação A
rrente def'a A',a>Será formalizada Pela fissão de Nota de Empenho de Despesa etou

FORNÉcEDORArnnClment01 °a qUaJ d6Verá Sen "»P***™nte, retirado(a) e assinado pe°a
FORNECEDORA no prazo max,mo de 02 (dois) dias úteis a contar da comunicação feita pela
Coordenação de Licitações. A FORNECEDORA poderá, com anuência escrita da CONTRATANTE
subcontratar parcialmente com terceiros, o fornecimento objeto desta ATA. wmiwiwiit,

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em até o 10° (décimo) dia úteis do mês
subsequente apôs a efet.va execução dos fornecimentos, devidamente comprovada e atesteda £e!o
servidor do Município de Sobradinho/BA responsável. O recibo comprovante da entrega deverá sé°
encaminhado ao seu setor financeiro de acordo com o quantitativo entregue, para liqufdação de empenho
fcZ^tLT ^T"*? d°CUmentos atuali2ad°* ' " Certidão Negativa de Débitos para com oTnSS
(CND) na forma exigida pela Constituição Federal em seu art. 195, § 3° II - Prova de reaularidade oara

fV? ET1° 0U DiStrit° Fed6ral; "' - Certidã0 de Regularidade com o FGTS IV Certdão de
t-k? F«de[a's..admini='^das pela Secretaria da Receita Federal. V - Certidão Negativa de

fJustL dl ri0!6 Cont"bul(çoes MunicíPais; Vl -prava de inexistência de débitos inadimplidos9perante
oaaamentn Jm.nl ' ""w?*6 a aPr?sentaÇâo da CNDT-Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. O
pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada Nos

forma nltZT'r ""^ de.^a^°-^ **» a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE

seguinte fó-Tmur3 " * Correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da

„„ ,_ EM = lxNxVPOnde:
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 ídi

TX

pcela a ser paga.

= índice de atualização financeira = 0.0001644, assim apurado-
=(TX/10m l = (6/100) 1 = 0,0001644

365 365

= Percentual da taxa anual = 6%

s^d^vSa
no prazo fixado

sofrer altfa?ões. obedecidas às disposições contidas na
k*z2r ? O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual

ç daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos cabendo ao
Mumcpio de Sobradmho/BA promover a necessária negociação junto à FORNECEDORA Quando o
preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-s?superior ao pVeço praticado n^Tmercado
o Município de Sobradmho/BA deverá: convocar a FORNECEDORA visando à tl T

jBsssfBâa FORNECEDORA do compromisso assumido, sem apNcàçaT da
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oportunidade de negociação Nto ha^ndoi êxTr"
poderá proceder ao cancelamento do tl
cabíveis para obtenção da Z^

em.presas FORNECEDORA visando igual

lfC'a?°f>,ao MuniCÍpiO de Sobradinho/BA,
^ qUand° ^ ° CaS°' ad°tand° as medidas

Ki£SZèlS5

da execução dLta Ata 8, Mante
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HptnSfnh"^20 máXÍ^° de °3 (trêS) dÍaS ÚteÍS' contados da comunicação efetivada pelo Município
de Sobradinho/BA, sem justificativa aceitável; c) não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de
lnll%renklTn0J a?uele Praticado no mercado; e d) estiver presentes razões de interesse público. A
FORNECEDORA poderá requisitar, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado

PENALIDADES ADMINISTRATIVAS - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, nao assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar
com a Adm.mstraçaoPubl.ca, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata e
í^ií?TIS comi"aÇ°es "fsais: Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou
ffia. f°ntrat° e ° descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, o Município de
Sobradinho/BA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades- I-
Advertencia; II - Multa na forma estabelecida no subitem 13.1; III - Suspensão temporária de participar de
processo l.c.tator.o e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a
05 (cinco) anos; IV - Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
Autoridade que aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas
juntamente com a prevista no inciso llt facultada a defesa prévia da FORNECEDORA com requiar
processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicada multa sem
prejuízo de indenizar o Município de Sobradinho/BA em perdas e danos, por I - Atraso na entrega* 0 2%
(dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; II - Descumprimento de
qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta- III - Recusa
injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar e/ou retirar a Nota de'Empenho ou
documento equivalente, dentro do prazo estabelecido: 10% (dez por cento) do valor global da proposta
No caso de nao recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
intimaçao para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida
consoante o § 3o do art. 86 e § 1o do art. 87 da Lei n° 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mes; A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do
artigo 87 da Lei n° 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão
publicados resumidamente no Diário Oficial do Município, http://www.sobradinho.ba.gov.br e demais meios
da imprensa oficial se necessário; exceto quando se tratar de advertência ou multa,

FORO - O Foro da Comarca de Sobradinho, Estado da Bahia é o competente para dirimir eventuais
questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais
privilegiado que seja. K

DISPOSIÇÕES FINAIS - Ao Município de Sobradinho/BA cabe o direito de revogar esta Ata por interesse
pubhco, observando-se o disposto no art. 49 da Lei n° 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes
relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou
desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras. Integra esta Ata o Processo

ÍÍoÍISSISS 171/202°- Edital de Pre9ã° Presencial (SRP) n° 047/2020 e a' proposta da
FORNECEDORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos. Compete ao
Município de Sobrad.nho/BA dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes
desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 04 (quatro) vias a qual lida e
achada conforme, e assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N i Fone: (074) 3538-3030
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Sobradinho/BA, em .... de de 220.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
[inserir representante]

[inserir razão social da empresa]

[inserir representante legal da empresa]

FORNECEDORA

TESTEMUNHAS:
1- .

Nome:

CPF/MF n.°

2-

Nome;

CPF/MF n.°

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N i Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS
DIVÍSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VIII

CONTRATO N° /2020.

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
E A EMPRESA , CONFORME

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°. 047/2020,

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. José
Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 16.444.804/0001-10, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Exmo. Sr. LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN,

brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n°. 005.550.575-93, portador da Cédula de Identidade

(RG/CIC) n°. 083.21461-53, expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Promissão, n°. 20, Vila

Santana, Município de Sobradinho, Estado da Bahia, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE e do outro lado a empresa , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°. com sede e funcionamento a , n°. , - CEP

n°- - Município de , Estado da , neste ato representada por ,

. - . inscrito no CPF/MF sob o n°. .residente e domiciliado a

"° - CEP n°. - Município de , Estado da , ora
em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na Lei
Federal n.° 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, Lei Federal n.° 10.520 de 17.07.2002, Lei

Complementar 123/06, e o resultado do Processo Administrativo n°. 171/2020, Pregão Presencial
(SRP) n.° 047/2020, com abertura em _/_/2020, homologado em _/ /2020, têm entre si justo e
acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO.
€- Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de Luvas, para fins de enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, causador da
COVID-19.

1.1 , em conformidade com os autos do Processo Administrativo n°. 171/2020 e proposta de preços da
contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO.
2.1 - Os produtos objeto desta contratação deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, no endereço
indicado na Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 72 {setenta e duas) horas a contar a partir da
emissão da Ordem de Fornecimento, sendo sua descarga, frete e transporte até o Almoxarifado, por conta
do fornecedor, que serão acompanhados e fiscalizados por técnicos da contratante.

2.1.1. A entrega deverá ser mediante prévio agendamento com o Gerente do Almoxarifado através do
telefone (74) 3538 3030, nos horários de 08h00min as 13h00min.

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-maíl: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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2 1.2. Os produtos farmacêuticos registrados e produzidos segundo os requisitos de boas práticas devem
chegar ao consumo do publico sem que sofram quaisquer alterações de suas propriedades nas etapas da
distribuição.

2.1.3. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente manter as condições adequadas de armazenamento
transporte e movimentação da carga, obedecendo o previsto nas Boas Práticas de Fabricação e Controle'
bem como as indicações especificadas pelo fabricante,

2.2. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto deste contrato, em conformidade com as
especificações descritas no Anexo I deste instrumento, termos do edital do PP (SRP) n° 047/2020 e na

proposta financeira apresentada pela CONTRATADA, sendo de sua inteira responsabilidade a
substituição de forma "imediata", caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

2.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, aqueles produtos que não
atenderem ao que ficou estabelecido no edital do PP (SRP) n°. 047/2020 e no presente contrato e/ou que
nao estejam adequados para o consumo.

2.4 Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos produtos solicitados, a CONTRATADA entreqará
justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do prazo de entrega.

2 4.1. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para
adequação da execução do objeto.

2.5. Os produtos serão entregues somente à pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, que procederá a
conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido a nota
fiscal será atestada.

2.6. Todas as despesas relativas às entregas dos produtos, tais como fretes e/ou transportes correrão às
custas exclusivamente da licitante vencedora.

2.7 - O(s) fornecimento(s), objeto deste contrato deverá(ão) fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura
discnminativa, contendo o número do item entregue.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O valor global para o fornecimento dos produtos, objeto deste contrato é de R$ ( ).

3.2 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário estabelecido no Anexo I deste
instrumento, em conformidade com a proposta adjudicada da CONTRATADA.

3.3 -O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia úteis, do mês subsequente após a efetivo
fornecimento dos produtos objeto do presente Edital e respectivo Contrato, devidamente comprovada e
atestada pelo funcionário responsável da CONTRATANTE. O recibo comprovante da entrega deverá ser
encaminhado ao seu Setor Financeiro, para a liquidação, devidamente acompanhada da documentação
necessária para que seja efetuado o pagamento.

3.4 - A CONTRATADA ficará sujeita ã multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da
?^r™^'^na0 cumPriment0 d0 fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade da
CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

3 5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com a
Administração, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe
tenha sido imposta como penalidade.

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
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3.6 - A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para fins de recebimento das faturas
mensais, os seguintes documentos atualizados:

I - Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em
seuart. 195, §3°;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal;
III - Certidão de Regularidade com o FGTS.

IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal.
V - Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais;

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

3.7 - O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito na Conta Corrente da CONTRATADA-
Agência do Banco , Conta Corrente n°. .

3.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela terá
a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
l = (TX/100) I = (6/100) 1 = 00001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

3.9.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da
ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias:

Órgão:
Secretaria:

Unidade:

Atividade:

Elemento de despesa:

Fonte de Recursos:

Nota de Empenho n°.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 - O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020, contada a partir de sua assinatura, podendo
este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido em conformidade com o estabelecido na Lei Federai n°
8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N i Fone: (074) 3538-3030
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6.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do

contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do

equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93 e

alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS
7.1 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), do valor

total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor da multa ser

recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da

notificação.

7.2 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre o

valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo inadimplemento de

qualquer obrigação contratual.

7.3 - A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela

CONTRATANTE, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada

cumulativamente com as demais sanções já previstas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado, dentre elas, carga,

descarga, armazenagem, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais.

8.2 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a

CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do fornecimento, objeto deste contrato.

8.3 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar

funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorrência

do fornecimento do objeto deste contrato.

8.4 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a

CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento não sendo a

CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

8.5 - Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento objeto deste contrato.

8.6 - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva

independente de solicitação.

8.7 - Emitir Nota Fiscal referente ao fornecimento durante o mês de referência, para fins de atestação e

liquidação pela CONTRATANTE.

8.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.

8.9 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de

qualquer impedimento do fornecimento.
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8.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações

trabalhistas.

8.11 - Entregar os produtos em perfeitas condições de consumo, no local, dia e horário indicados por

escrito pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA a

observância das normas pertinentes ao armazenamento, locomoção e entrega dos produtos.

8.12 - Proceder à execução dos fornecimentos, de acordo com sua proposta e, com as normas e

condições previstas no Edital de Pregão Presencial (SRP) n° 047/2020 e anexos, inclusive com as

prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente,

pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial.

8.13 - À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto dos fornecimentos dentro dos limites
estabelecidos na Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.14 - A CONTRATADA deverá ainda manter durante toda a vigência do presente contrato;

I - farmacêutico responsável técnico;

II - pessoal capacitado;

III - instalações e área física adequadas, em quantidade suficiente para o desenvolvimento das atividades

de armazenamento e distribuição de produtos farmacêuticos. Assim como a segurança dos produtos

quanto a sinistros ou desvios; e,

IV - equipamentos de controle e de registro de temperatura ou umidade, ou qualquer outro dispositivo

necessário à boa conservação dos produtos, devidamente calibrados, além de cumprir todas as

determinações da Portaria ANVISA n°. 802/1998.

8.14.1- A CONTRATADA deverá ainda observar e cumprir todas as normas de vigilância sanitária e

demais que se façam necessárias para a perfeita execução do presente contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 -Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula Terceira deste

instrumento.

9.2 - Designar, por meio da Contratante, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do

fornecimento ora pactuado.

9.3 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações

contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação

Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses

previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde

que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem

prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida.
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10.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato nem a
responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros
em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.

10.3 - O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das
partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal com prova de
recebimento, e ainda:

ali,™*^ atraVéS *» manifestaÇã° unilateral, espontânea, mediante
aviso prévio de 30 (trinta) dias, nao cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização;

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos: J

b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;

b.2- Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou
cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;

b.3 - Interrupção ou atraso no fornecimento, objeto deste contrato;
b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda má fé da CONTRATADA
b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou alienar
de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

10.4 - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que
ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem
impossível o fornecimento dos produtos. 4

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1. Além da cobrança de multa prevista no subitem 7.1, poderá, ainda, a CONTRATADA sofrer as
seguintes sanções:

- Advertência por escrito;

L °^ d° fornecimento' Por dia de aíraso na entrega e instalação, sem justa
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o
Município de Sobradmho/BA, por prazo não superior a 02 (dois) anos- «"«raiar com o

ZrH,^raÇà° tde injdoneidade Para "citar e contratar com a Administração Pública, enquanto
uP™2T m S dete;Tantes da PuniÇâ0 ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da
Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7 ^fomecimentos constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de

serv.dores designados pela CONTRATANTE, doravante denominados "Fiscalização", que te~"dade
conLtuT" ^ SGU n°me'tOda 6 qUa'qUer aÇã° dG °rÍentaçâ0 geral' ^ntrole e fiscalização da execução

12.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
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I - solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as
providencias necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo
correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências
II - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;

III - encaminhar a Secretaria Municipal de Administração e Finanças os documentos que relacionem as
importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento;

12.3 -A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

12.4 - O acompanhamento e a fiscalização da execução desse Contrato serão efetuados pelo (a) fiscal

°ía2 !^!^r(a) ' por intermédio de de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei
n 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA BASE LEGAL
13.1 - Este contrato administrativo de que trata esta Lei regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos
de direito publico, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições
de direito privado, sendo este contrato precedido de licitação na modalidade Pregão na forma presencial
sob o n°—/2020, observados os dispositivos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2 002 pelo
Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8 666
de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores; Lei Federal n°. 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e'
quando couber, o Decreto Estadual n°. 9.457, de 14 de junho de 2005. bem como, da Lei Complementar
n . 123/06, alterada pela Lei Complementar n°. 128/2008 e n°. 147/2014, do Decreto Federal n° 8 538 de
06 de outubro de 2015, Decreto Municipal n°. 106, de 18 de março de 2013, Lei Federal n° 6 360 de 23
de setembro de 1976, Lei Federal n°. 9.782, de 26 de janeiro de 1999, Lei Federal n° 6 437 20 de
agosto de 1977, Decreto Federal n° 8.077, de 14 de agosto de 2013, Decreto Federal n°. 74 170 de
10 de junho de 1974, Resoluções da CMED 02/2004 e 04/2006, Orientação Interpretativa n° 02/2006
- CMED, RDC 16/2014 - ANVISA/MS, RDC n°. 81/2008 - ANVISA/MS, Portaria SVS/MS n° 344 de
1998, Portaria SVS/MS n° 6, de 29 de janeiro de 1999, e na Portaria ANVISA n°. 802/1998, Portaria n°
3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego NR 23 e NR 07, e demais normas complementares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14 1 - Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e
subordinado a CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre
qualquer titulo ou fundamento.

14.2 -A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou definitivamente a
suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por
motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais o
pagamento de forma proporcional ao fornecimento efetivamente realizado.

14.3 -As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus
termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

14.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei n° 8.666/93 e, alterações posteriores e
demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se ainda
para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.
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14.5 - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e

previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo

empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Sobradinho, Estado da Bahia, como competente para

dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando

expressamente a ouro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e

forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Sobradinho/BA, em de de 2020.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

Luiz Vicente Bertt Torres Sanjuan

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

[inserir razão social da empresa]

[inserir representante legal da empresa]

CONTRATADA

Testemunhas:

1- ;

Nome:

CPF/MF n°.

2- ;

Nome:

CPF/MF n°.
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CONTRATO N°. /2020

ANEXO I

000103

Especificação

01

Sobradinho/BA, de

Und Quant V. Unit

R$

V. Total

R$

Marca

de 2020.

[inserir razão social da empresa]

[inserir representante legal da empresa]

CONTRATADA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS

DIVÍSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO IX

MINUTA - ORDEM DE FORNECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL <SRP) N°. 047/2020.
REF.: ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N°. /2020

000109

ORDEM DE FORNECIMENTO N°.

Data: / /

/20

Autorizamos a empresa abaixo qualificada ao fornecimento dos produtos adiante especificados,
observadas as especificações e demais condições constantes do Edital do Pregão Presencial (SRP) N°.

047/2020 e da Ata de Registro de Preços n°. /2020 do referido certame, pelos preços registrados.

Empresa Fornecedora

Endereço:

CNPJ: Telefone: Fax:

Item Especificação Marca/

Modelo

Und Quant V. Unit R$ V. Total R$

Os produtos objeto do presente instrumento deverão ser entregues dentro dos limites do Município de

Sobradinho/BA nos endereços e prazos descriminados abaixo, contados em dias estabelecidos pelo órgão
gestor a partir do recebimento e assinatura do presente instrumento:

N°do

item
Quantidade Endereço Prazo de inicio da execução

A entrega deverá ser mediante prévio agendamento com o Gerente do Almoxarifado, através do telefone
(74) 3538 3030, nos horários de 08h00min as 13h00min.

A descarga, frete e transporte até o Almoxarifado, por conta do fornecedor, que serão acompanhados e
fiscalizados por técnicos da contratante.

Os recursos financeiros necessários ao pagamento desta Ordem de Fornecimento serão originários da
classificação funcional programática abaixo especificada:

Órgão:

Secretaria:

Unidade:

Funcional:

Elemento de despesa:

Fonte:
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OOOliO

O Fornecedor acima citado e abaixo assinado concorda e atenderá todos os termos constantes no Preaão
Presencial (SRP) n°. 047/2020 e Ata de Registro de Preços n° 2020.

Sobradinho/BA, em de de 2020

Ordenador de Despesas

Decreto Municipal n° /

Ciente em de de 20

Chefe da Divisão de Compras e

Serviços/DGCBS/SEFAZ/PMS
Decreto Municipal n°. I

Nome do representante da Contratada, Razão Social e CNPJ
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MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA ^"J 1 j
RATIFICAÇÃO DE PARECER

0- DIÍ>PENSA DE LICITAÇÃO N-. 061/2020. Base legal: Ar.. 24, inc X Lei Federal n°
- Objeto: locação do imóvel residencial situado a Quadra S-15 Rua 02 n* 37 1 V,í, «Mn

: R$ 9Mo°

. 4 ± „ EXTRATO DE CONTRAT0173/2020
Contrato n- 173/2020. Proc. Adm. n°. 170/2020. Dispensa de Licitação n° 061/2020

H3 Fa
ias

,00 (novecentos reais). VIGÊNCIA: até 03/03/2021. ülubal. R$

AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

^^ s srí^o ^
SoSl n A™h aÇa°; ?and° ÍnC'UÍr na dOtaçã° orÇamentária da Secretaria Municipal de AssistêrS,
Social, passando o contrato a ser executado conforme dotação a saber:

ORÇAMENTO: 02.06 - FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2.023 - Gestão das Ações do Fundo de Saúde

2.021 - Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Hospital Municipal
2.024 - Gestão das Ações de Tratamento Fora do Município
2.025 - Gestão das Ações do Bloco de Atenção Básica
2.026 - Gestão do Programa de Assistência Farmacêutica
2.028 - Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica
2.076 - Gestão das Ações de outros prog. Fundo a fundo
2.051 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
2.084 - Gestão das Ações de vigilância sanitária

t, e.arklWk 2-086 ~ Gestã0 e Promoção da Vigilância em Saúde
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00-Material de Consumo
FONTE: 02/14

UNIDADE: 02.06 - Fundo Municipal de Saúde

ATIVIDADE: 2.085 - Enfretamento da emergência de Saúde - NACIONAL - CORONAVÍRUS' (COVID-

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00 - Material de consumo
FONTE: 14/09

ORÇAMENTO: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

p.TpVJ^i™ lí13' ManutenÇã0 das Atividades Adm. da Sec. de Educação
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00-Material de Consumo
FONTE: 01

CP

Este documento está disponibilizado no sito -^w.impublicocoes.org/pm.sobradmho ImpreUSU OflCial
Documento assinado digitolmenle coníoime MP n - 2 200-2 de 2d/nfl/7nni „.-*■.-< ,

^UU A de ^4/WW001, que institui o mírocstrutura de Choves Públicas Brasileira - tCP-Brasü,
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Pacote de ajuda

econômica 'não é

suficiente', diz Biden

DESABAMENTO EM

ARECIBO

ífo-. ipio fiipinte do Ubservatorio dt-Arecibo, em

Porto Ril-o, i [c,;niv:ulo em agosto, desabem de unia altura di-

120mctr'n r;.i k-R;,i-fcii\i, em falo divulgado na sexla-íeíia,

abrindo um i.Tnbuiu plataforma, fotodeiocardoarciuenco/afp

presidente

üleilodos Brados L-uktus,

Joc BJdcn, disse que u paLUtc

de estímulos de l.'SS 91)0 bi-

Jliòes, em negociarão no Se

nado americano, "não é su

ficiente", embora va ajudar

(■s americanos necessüados

durante a pandemia da co-

vid 19. "Isso seria um bom

começíi, Não e suficiente. É
necessário e eles jparlamen-

iarcs) devem st-L-onL-entcar

nas coisas que são imediata

mente necessárias", disse

Biden,ementre\isia;iCN!N,

a primeira após ter sido elei

tu presidente do pais.

Biden afirmou que o pro

jeto de lti de ajuda econòmi -

ca deve ser aprovado e que

ele terá de pedir recursos

novamente quando assumir

ocargo. "Euachoquedeve-

ria ser aprovado. Vou ter que

pedir mais para fazer as coi

sas", apontou. Alem da crise

do coronavííus. Biden elen -

eou a crise econômica, desi -

gualdade racial e as mudan

ças climáticas como outras

Ires crises que afetam o país.

uentou que j.K i inversuti t

vário-; scniiiiiitL-siL-publk

]iossobri;i]iii.-j-ix*s dvàw.

seugoverruii- rí-umhei-ei

(|i]e(ilrali.il!i'i([i' aprovai.

depr<ijt-to.St-k:K ■■<(;rj(ii!

dl". "Yjiserdsnul. Ma-<e

tou confiante de que nas

questões qnr üK-tam j seg

niüfa nacional e a necesst

daiieetonuiiiit a fiuirL-ime

taldi.Tiiaiiti-1 .i-LiL-^suase

pregadas, de Kvuperar a

eiimumia, !ia nuilLiespji.

Sobre a t r;i \i*k :io com (i

governnde Dniiald Trum

que ainda nàu ii-ctinhei-eii

vitória fk'1-iÍLk'ii. l-Ic afinim

que conaideia ohl'u atLial

prtsidí.-iili.-dtu-riaconi|);]

recer :1 sua |> i^, cm 2ti di-

janeiro, por(|ik- m. -strariíi

uma transíi-u-n..!.! íiík-iiílj

França abre investigação contra 76 mesquitas

s3 A Franca abriu

uma investigação confra 76

mesquilas suspeitas de fo

nieniar o extremismo e o

que governo chama de "se ■

paiatismo islâmico". A ope

t ação foi chamada pelo mi

nistro do Interior, Géiald

Harmanin. como sem pre

cedf-nles e, segundo ele, lem

-.■omoobjutiv. i .ombatera

ameaça (.rL-n.enteda terro ■

ris mo religioso no país.

U risco di* .íiiitjues do tipo

ficou eviden. udt ajios a ik-
capitacão d< > pn 'tessor Sa

muc-l Paty. cn; (,utnbro, nos

ai redores de Paris, por um jo -

vem de origem Jiechena, de

pois que ele m. .strou caríca

turasde VlaomJ duranle uma

aula, algo que é considerado

idolotria pelos muçulmanos.

U governo investigará o

financíamenti>da> mesqui

tas e os antecedentes de

imãs considerados suspeitos

Darmanin não revelou quais

locais de culto seriam úispe

cionados.

GOVERNO PEDE A COREANOS QUE j SUÍÇA REJEITA PRESSÃO PARA
CANCELEM FESTAS DE FIM DE ANO FECHAR RESORTS DE ESQUI

f uvir> -Vi O go\ erno da Coréia do Sul pediu

que as festas de fim de ano no pais fossem can

-. ciadas depois de um novo aumento nos i asos

de corunavíru.s. A recomendação Lias auloiida

des de saúde, e que se evitem grandes encon

tros a parti]'de segunda-feira ate a primeira

semana de l'U21. O anúncio aconteceu depois

de o país registrar o maior número de novos

casos de covid IV desde fevet em i - quandí > o

pais asiálícochegou aserapontadiicomourn
dos epicentros da pandemia no mundo.

Apenas na última quinta-feira, ü Coreiu do

Sul teve 629 novos infectados, segundo a

Agência de Controle e Prevenção de Doenças

(KDCA). A cada quatro casos de curonavims

no pais, três foram registrados na capital

Seul. Segundo o primeiro ministro sul-co

reano Chung S\e-Kyun, a situação no pais e

critica e novas medidas de isolamento social

podem ser implemenladas.

■ .1 A Stik.inao cedera a pressão interna-

. lonal para ivi.h.111 seus rtsorts de esqui nas

li-nasdetíi.i (,r aiiD. inmii tizeram alguns

vi/inhos. 11 ministru íVa Saúde, Alain Kerset,

.idiriítiu iKio.aüifa fuirj, porem, que as taxas

df infucLJu ri.- uaiicontiimavam "muito

L) gí-vei 11 ' i leve discutir hoje unia aborda

iíemcle'nn-11. te-rmo'para combater a pan

cieniid. A li [.-Memamer o pais aberto, mas

L-vijíir d,i jJDiHiljçãi) responsabilidade no
LumprinKi.i'.dí: medidas de higiene.

CJs vkinli' >í [raii^a, ilalia e Alemanha £e-

PFiEF-EITURA «LNÈCIPAL DE SOBBÍDINHO - SA

AVISO Dt LICITAÇÃO
PAO n". 1/H2Í20 PfiEÜflO PRESENCIAL |£F)P| nú. 04IÍ2OJO OHelo

de esportes de inverno

.in KiaÁustriaiiermiliraqueos
i sd no Natal. "A Suíça não ce

- (.litros países", disse Berset,

.u- profissionais de saúde na Ba-

■.iuiamsii..

de a pi t"isfn i

(.Itpoisde v i
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09/12/2020
Gmail - Cadastro para recebimento de edital

Licitação Sobradinho <sobradinho.edital(5:gmaii

Cadastro para recebimento de edital

MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI <wordpress@www.sobradinho.ba.gov br> 9 de dezembro de 20?0
Responder a: TMD MATERIAL HOSPITALAR EIREUV" <pregaoeletronico@mdssa.com br> °
Para: \ sobradinho.editalV" <sobradinho.edital@gmail.com>

Tipo de Edital: Pregão

Número do Edital/Objeto: 047/2020 AQUISIÇÃO DE LUVAS

Nome: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Escolher um: Pessoa jurídica

CNPJ / CPF: 07294636000132

Telefone para contato: 71 330215950

f

Email para contato: pregaoeletronico@mdssa.com.br

000113

Horário: 9 de dezembro de 2020 às 11:26

Endereço IP: 187.72.111.97

URL Formulário de Contato: http://w'.vw.sobr;r:dinho.ba.gov.br/cad-receber-editais/

Enviado ao seu site por um visitante não identificado.

Maxon Vieira <wordpress@www.sobradinho.ba.gov.br>
Responder a: "VMaxon VieiraV" <maxon.vieira@gmail.com>
Para: Tsobradinho.editalV" <sobradinho.edital@gmail.com>

Tipo de Edital: Pregão

Número do Edital/Objeto: 048

|b*Nome: Maxon Vieira

Escolher um: Pessoa física

CNPJ / CPF: 06608743505

Telefone para contato: 71993014981

Email para contato: -riaxon.vieiratâ ^ail.cv-

9 de dezembro de 2020 11:30

Horário: 9 de dezembro de 2020 às 11:30

Endereço IP: 177.42.231.87

Licitação Sobradinho <sobradinho.edital@gmail.com>
Para: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI <pregaoeletronico@mdssa.com.br>

Segue conforme solicitado.

9 de dezembro de 2020 10:45

~] EDITAL.pdf

httpsy/mail.google.com/mail/^^
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Gmail - Cadastro para recebimento de edital

1073K

Licitação Sobradinho <sobradinho.edital(ô>qmail com> o ^ ^ u _, ™~
Para: Maxon Vieira <maxon.vieira@gmail.com> 9 de dGZembr° de 202° 10:45

Segue!

-1 EDITALpdf

-1 1073K

TIAGO DOS SANTOS SANTANA <wordpress@www.sobradinho.ba.gov.br> 9 de dezembro de 202(1 14-1?
Responder a: TTIAGO DOS SANTOS SANTANAV" <cirurgicamaya@gmail.com> de 2°2° 14'12
Para. \ sobradinho.editalV" <sobradinho.edital@gmail.com>

Tipo de Edital: Pregão

Número do Edital/Objeto: 48/2020

Nome: TIAGO DOS SANTOS SANTANA

Escolher um: Pessoa física

CNPJ/CPF: 06530041419

Telefone para contato: 87991025117

Email para contato: ctrurgicamaya@gmail.cum

Horário: 9 de dezembro de 2020 às 14:12
Endereço IP: 170.78.21.223

^



09/12/2020
Gmail - Cadastro para recebimento de edital

:S " € Wí f Ídli Licitação Sobrinho <sobradinho.edital@gmail.

Cadastro para recebimento de edital

com>

a:_TOKEY-MED DISTRIBUIDORA DE

fn^TO?* E1RELLI.V"1 i^cs^grupo^spirararco^b1;;
!gmail.com>

Tipo de Edital: Pregão Qflfl 1 f t-

Número do Edital/Objeto: 047/2020 / Aquisição de Luvas

SÃaç^EXTü'D0RA DE medicamentos hospitalares odontológioos ,mportações

Escolher um: Pessoa jurídica

NPJ/CPF: 11.311.773/0001-05

Telefone para contato: 7332155429

Email para contato: docs@grupohosDita!ar •o-n.br

Horário: 8 de dezembro de 2020 às 0847
Endereço IP: 45.71.109.36

URL Formulário de Contato: hítp//Ww:v.sobraci,nho.ba.gov.br/cad-receber-edita;s;

Enviado ao seu site por um visitante não identificado.

MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP LTDA
<wordpress@www.sobradinho ba gov br> 8 de dezembro de 2020

ssirhospltdavi"
ipo de Edital: Pregão

Número do Edital/Objeto: 47

Nome: MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP LTDA

Escolher um: Pessoa jurídica

CNPJ / CPF: 26326200000122

Telefone para contato: 8738674856

Email para contato: medvasf@gmaiUam

Horário: 8 de dezembro de 2020 às 10 33
Endereço IP: 177.19.81.2

Para: \ sobradinho.editalV" <sobradinho.edital@gmail.com>

nl-mprt f0/ Ofl



09/12/2020

de Edital: Pregão

Número do Edital/Objeto: 047/2020

Nome: TIAGO DOS SANTOS SANTANA

Escolher um: Pessoa física

CNPJ / CPF: 06530041419

Telefone para contato: 8738635275

Email para contato: cirurgicamaya ct;gmail

Gmail - Cadastro para recebimento de edital

Horário: 8 de dezembro de 2020 às 1302
Endereço IP: 170.78.21.223

ipo de Edital: Pregão

Número do Edital/Objeto: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 047/2020

Nome: FRÃZÂO COMÉRCIO E SERVIÇOS

Escolher um: Pessoa jurídica

CNPJ / CPF: 32548947000128

Telefone para contato: 87981155021

Email para contato: frazaocomercioeservicos.-ggmail.com

Horário: 8 de dezembro de 2020 às 21 58
Endereço IP: 168.196.40.128

Licitação Sobradinho <sobradinho.edital@gmail.com> Q A M
Para: OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMFNTn^ mocditai ab^ ~™ ■ 9 de óezemt>ro de 2020 10:46
EXORTAÇÕES E.RELLI <docs@grupohoSp™OmT> H°SP'TALARES O^ONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E

Segue!

EDITAL.pdf

1073K

Licitação Sobradinho <sobradinho.edital@qmail com>
Para: MEDVASF DISTRfBUIDORA DE PRODUTOS HOSP LTDA <medvasf@gmail.com>

Segue!

2°2°

EDITAL.pdf

1073K

Licitação Sobradinho <sobradinho.edital@gmail com>

9 de dezembro de 2020 1046



09/12/2020

Para: TIAGO DOS SANTOS SANTANA

Segue!

Gmail - Cadastro para recebimento de edital

<cirurgicamaya@gmail.com>

EDITAL.pdf
1073K

Segue!

<fra2aocomercioeservicos@gmail.com> 9 ^ d6Zembro de 2020 10:46

EDITAL.pdf
1073K

httPs://™il.goagle.oom/mail/u/1?ik=aii529d2ae&view=pt&search=all&permthid-(hread-f%3A1 fififiFi nd77^ 01 a. l 175 _:-^ 1



CIRÚRGICA

CIRÚRGICA MAYA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPj 34.238.752/0001-07

Rua da Glória, no 281 - Gercino Coelho - Petrolina/PE
CEP: 56.306-230

EMAIL: cirurgicamaya@gmail.com

PROCURAÇÃO

A outorgante pera^e a prefeitura municipal de

ADMINISTRATIVO N°- 171/2020
PREGÃO PRESENCIAL: PREGÃO PRFSENCIAL N° 047/9n?n

REGlSTR0

QUANTO À HABILITAÇÃO JURtolCA E SalÍfSc
FORMUUR OFERTAS E LANCES DE PRFrn?
RESPECTIVAS ATAS, REG^TRAR^ OCORRêS^
RECURSOS, ASSINAR CONTRATOS/PE^nos nL

s=si

Jn?a EDITAL
ECONÔMICO-FINANCEIRA,
PUBLICAS. ASSINAR AS

IMPUGNAÇÕES, INTERPOR



CIRÚRGICA

EMAIL: cirurgicamaya@gmail.com
000119

34!238.752/0001-0?
Cirurgia Maya Com. Proci.

Hospitalares ttdf>

Rua da Gloria N« í-3-

Gerdno Coelho

OUttPECP SWMMM,



000120

Autenticação Digital Código: 112440610203842105527-1

Data: 06/10/2020 09:54:49

Valor Total do Ato: R$ 4,56

Selo Digital Tipo Normal C: AKN44861-WMQ4;

% Cartório Azevedo Bastos
b Av. Pretidanta Epitácio Píisoa ■ 114í

S Bairro dos Estado. João Pessoü . PB

t (5S) 32A4-5AÍÁ - cartorlo@B«VBdobastoí.nt>t.br
5 riHpt :/'ai«vidob as los.nol.br



Página: 0001

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

Códigò ^

Cetídào gerada em J7/7/2Q19 11:37:1-9

PROTOeOÍQSIÀRCD-19/877695-0
000121

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA

NIRE

ATO

EVENTO(S)

CIRÚRGICA MAYA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

26.2.0249880-0

090-CONTRATO

090-CONTRATO

ASSINADO POR

Assinaturaáipyáiida
DigilallysignadQyJUNi
DEPERNAMBUCO;100|
Date1 2019.07 ia 17 1J
Reason OOCUMEN1
Localion RECIFE-PE

ÉRCIAL DO ESTADO
600197

kTRO E COMÉRCIO

AUTENTICIDADE 12C9.607C.35E3.480F
Autenticidade http.7/www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=12C9607C35E3480F

Recife,

TU

llayne

18dejulhpdí

Carissa Leandro Maí

Secretária Geral

2019

rquês

Documento disponibilizado a 057 769.334-17 - SAMUEL MODESTO SILVA
Data do download ■ 18/07'2ü19 05:17 31

Código de Autenticação 12C9 607C 35tj 43QF
Junta Çpmeraal de Pernamb^c
Autenticidade htip7/www jucese ne gcv br;nüvodt!e :-,anc9ia<Jflital a5p?cd=12C96D7C35E34a0F

— . ZJ : - "? ' ^^gu ^i^-1± jAZ^i i. quu njjiiuia infta-EimjiL,ra ae Chavss Pul*c*

CHANCELA DIGITAL
NIRE 2hi 0249880-0

SL j 191877695-0 PROTOCOLADO I7/7JJO19 10 55 54

.'EMÜ 2620249B*» ARQUIVADO IN7/2019I1 37 1t

CIRÚRGICA UAVA COMÍRCIO DE PROOUTOS HOSPITALAR



Página: 0002

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:

CIRÚRGICA MAYA COMÉRCIO UE.PROJDUTOS HOSPITALARES LTDA
• •" • .* ■•• •*•
• • •••, *• ••

Pelo presente Instrumento Parfieular de Cbntfato SooJeúV:

STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL nacionalidade BRASILEIRA, nascido em

24/05/1984, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 013.438.275-74, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 1310951020, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na

TRAVESSA DOUTOR EDSON RIBEIRO, 233, CENTRO, JUAZEIRO, BA, CEP

48903560, BRASIL.

LYNDON ALMEIDA GARDEL nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/11/1964,

CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF n° 340.927.905-97,
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n°(03437267462, órgão expedidor DETRAN

- BA, residente e domiciliado na RUA SEBASTIÃO PEREIRA PAULO, 111, SANTO

ANTÔNIO, JUAZEIRO, BA, CEP 48903214, BRASIL.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

000122

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial CIRÚRGICA MAYA
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e nome fantasia CIRÚRGICA

MAYA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: RUA DA GLÓRIA, 281, GERCINO
COELHO, PETROLINA, PE, CEP 56.306-230. ■

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos
correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art.

1.076 da Lei n° 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; ALUGUEL DE

DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMERCIO
ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO
CltóRGICO HOSPITALAR E DE LABORATÔJUOS; COMERCIO ATACADISTA DE
ScAMEKTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE
Á APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-

.PASTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

Documenlo disponibilizado a 057 769.Ü34-47 - SAMUEL MODESTO SILVA
Data- 17/7/2019 11:3719

Código de Autenticação 12C9 607C.35E3 -iâOF

3pe »e gov ■jiinovoa.i; ;-ancelaaigilal.aso?ca-12C9607C35E3480F

CHANCELA DIGITAL

262U2J98SOO IBQUIVADO 17/W019 11 37 16^/
CIRÚRGICA HAYA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
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L

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OE PERNAMBUCO
' CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/07/2019
SOBN4 26202498800

Protocolo; 19/877695-0

CTRUhÜiUA KAiA COMÉRCIO DL

PHODUTOS HÜSPITAiABES LTDA
ILAYNE LARISSA LD\NDROMARQUFS

SECRETÁRWGERAL

n.

Documenio disponibilizado a 057.769 XW.-4'' - SAMUEL MODESTO SILVA
Data-17/7/2019 11.37 ia

Código de Aulenltcaçio 1 2C9 ÜÜ7C 3bb j -;3CF

íji-cepeiiigovsrínuvociie . a-oelaíigilal asp?cd=1ZC9607C35EM80F

CHANCELA DIGITAL
MIRE ?6 1 0219880-0

í.'PBO-;___;; 13/977S95-O PROTOCOLADO 1717(1019 10

N°AR£._ .-.'.'E-,t; 16 20Í196SQC ARQUIVADO 17Í7(2O19 11 37 19

ÉMPHE.S.V CIRUBGICA UAVA COUEBCIO OE PBOOUTOE

-ILPBra^ ?*-> , igor c-unsoante E C n*3í de 11(09(2001 - Ai< í-
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• • • ♦ »t« .«
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• • **» !( ;

CONTRATO DA SOCIEDÀD

CIRÚRGICA MAYA COMÉRCIO I^jPROpUTOS HOSPITALARES LTDA

ODONTÒLÓGICOS; COMéÀcfo ATACADISTA,&EJPÍLÓTESES E ARTIGOS DE
ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO
PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS
DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS; _
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO
DE FÓRMULAS; MANU1ENÇÃO K REPARAÇÃO DE APARELHOS

ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE #
IRRADIAÇÃO; REPRESENTANTES COMERCIAIS tí AGENTES DO COMERCIO DE

MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTQS DE PERFUMARIA.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-

médico-hospitalar; partes e peças. ;

7729-2/03 - aluguel de material médico. ;

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
4771-7/03 - comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos.

4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.

4754-7/01 - comércio varejista de móveis. ;

4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens. \
3312-1/03 - manutenção c reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e

equipamentos de irradiação.

4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontòlógicos.

4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,

hospitalar e de laboratórios.

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos c drogas de uso humano.
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança

do trabalho. :. ,.
4618-4/01 - representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e

produtos de perfumaria.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento

e seu prazo de duração é indeterminado. \

000124

Req: 81900000508054

Documento disponibilizado a 057 769 334-4? - SAMUEL MODESTO SILVA
Data-17/7/2019 11:37:19
Código de Aulenlicaçâo 12C9 607C.35E3 -180F

e gav brmovodat tianceiadioital.asp?aí=t2C96O7C35E3480F

CHANCELA DIGITAL

'■"RE 25 1 QÍ4988O-C

W PROTOCOLO I187J69M PROTOCOLADO 17í?l20l9 lú 55 5J
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CONTRATO DA SOCIEDADE*LIMITADA:
CIRÚRGICA MAYA ÇpM^RClO UEJROpUTOS HOSPITALARES LTDA

• •* • «" ■•• • •

"• 'DO CAPITAL S!ÍÇ\$L

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito será de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)
dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma,

totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL, com 9-000 (nove mil) quotas, perfazendo um

total de R$ 9.000,00 (nove mil reais) integralizado;

LYNDON ALMEIDA GARDEL, com 91.000 (noventa e um mil) quotas, perfazendo um

total de R$91.000,00 (noventa e um mil reais) integralizado;

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade
de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas a venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o)
Sócio(a) LYNDON ALMEIDA GARDEL com os poderes e atribuições de representação

ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos-cotistas ou de terceiros, bem como onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sóciofs).

Parágrafo único. No exercício da administração, ,o administrador terá direito a uma retirada
mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, P^^^™^
inventário, do balanço patrimonial c do balanço de; resultado econômico, cabendo aos sócios,
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
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§ P Por deliberação dos sórios a distribliiçSto de ^ro^poderá ser em qualquer período do

ano a partir de resultado do período apurado. ;

§ 2o A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que

aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício

social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o

caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em

balanço especialmente levantado. ;

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade

se resolva em relação a seu sócio. ;

DA DECLARAÇÃO DE DES1MPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declaram), sob as penas da
lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de

consumo, fé pública ou propriedade,

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos

pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n° 10.406/2002.
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CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:

CIRÚRGICA MAYA fíOM^RCIO DE.PRQDUTOS HOSPITALARES LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de PETROLINA para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

PETROLINA, 15 de julho de 2019.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCrK)ADE CIRÚRGICA
MAYA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n° 34.238.752/0001-07

STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em

24/05/1984, SOLTEIRO. EMPRESÁRIO, CPF n° 013.438.275-74, CARTEIRA DE

IDENTIDADE n» 1310951020. órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA

PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA DOUTOR EDSON

RIBEIRO, 233, CENTRO. JUAZEIRO, BA, CEP 48903560 BRASIL

000128
LYNDON ALMEIDA GARDEL. nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/11/1964,

CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF n° 340.927.905-97,

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 03437267462. órgão expedidor DETRAN

- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SEBASTIÃO PEREIRA PAULO, 1 1 1, SANTO

ANTÔNIO, JUAZEIRO. BA, CEP 48903214, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CIRÚRGICA MAYA COMÉRCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, registrada legalmente por contrato social

devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE n°

26202498800, com sede Rua da Glória, 281 , Gercino Coelho Petrolina, PE, CEP 56306230,

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 34.238.752/0001-

07, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente Alteração e Consolidação

Contratual, nos termos da Lei n- 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas

cláusulas seguintes:
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OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

a) Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

b) Aluguel de material médico;

c) Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

d) Comércio atacadista de embalagens;

e) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar

e de laboratórios;

f) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

g) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médi|

hospitalar;
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ALTERAÇÃO COnWaTUAL N< 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOcFdADE CIRÚRGICA
MAYA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n° 34.238.752/0001-07

h) Partes e peças;

i) Comércio atacadista de produtos odontológicos;

j) Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;

k) Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do
trabalho;

l) Comércio varejista de artigos de papelaria;

m) Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

n) Comércio varejista de móveis;

o) Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos;

p) Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;

q) Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e

equipamentos de irradiação.

í

CNAE FISCAL

4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

33 12-1/03 - manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e

equipamentos de irradiação

4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança

do trabalho

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,

hospitalar e de laboratórios

4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos

4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-

médico-hospitalar; partes e peças

4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens

4754-7/01 - comércio varejista de móveis

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria

4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

4771-7/03 - comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
Pe,
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCTEDADE CIRÚRGICA m
MAYA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n° 34.238.752/0001-07
S&3

7729-2/03 - aluguel de material médico

O Oi

QUADRO SOCIETÁRIO § t;
-a a

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio LYNDON ALMEIDA GARDEL,

detentor de 91.000 (Noventa e Um Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada

uma, correspondendo a R$ 91.000.00 (Noventa e Um Mil Reais)

000130
CESSÃO i: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio LYNDON ALMEIDA GARDEL transfere suas quotas

de capital social, que perfaz o valor total de R$91.000,00 (Noventa e Um Mil Reais), direta e

irrestritamente ao sócio STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL, da seguinte forma: §

ONEROSA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:

STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL, com 100.000(Cem Mil) quotas, perfazendo um

total de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)
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~J CODA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o)

Sócio(a) STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL com os poderes e atribuições de

representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar

todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o

uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse § %

social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem § »

como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

O <

> ^

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO ^ %

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está |

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de |

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que *

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita

ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financei
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° I E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CIRÚRGICA

MAYA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n° 34.238.752/0001-07

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública

ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°

10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CIRÚRGICA MAYA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ nü 34.238.752/0001-07 ft

STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em

24/05/1984, SOLTEIRO. EMPRESÁRIO, CPF n° 013.438.275-74, CARTEIRA DE

IDENTIDADE n° 1310951020. órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA

PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA DOUTOR EDSON

RIBEIRO, 233, CENTRO. JUAZEIRO, BA, CEP 48903560, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CIRÚRGICA MAYA COMÉRCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, registrada legalmente por contrato social

devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE n°

26202498800, com sede Rua da Glória, 281 , Gercino Coelho Petrolina, PE, CEP 56306230,

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 34.238.752/0001-

07, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente Consolidação Contratual, nos

termos da Lei n° 10.406/ 2002. mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial CIRÚRGICA MAYA

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade exerce suas atividades no seguinte endereço sito na

Rua da Glória, 281, Gercino Coelho Petrolina, PE, CEP 56.306-230.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou

outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos vot

Req: 81000000804390 Página 4
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nú 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCtFÒADE CIRÚRGICA
MAYA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n° 34.238.752/000 1-07

correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art.

1.076 da Lei n° I 0.406/ 2002.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objetivo(s) social(ais):

r) Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

s) Aluguel de material médico:

t) Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

u) Comércio atacadista de embalagens;

v) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar

e de laboratórios;

w) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

x) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-

hospitalar;

y) Partes e peças;

z) Comércio atacadista de produtos odontológicos;

aa) Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;

bb)Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do

trabalho;

cc) Comércio varejista de artigos de papelaria;

dd)Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

ee) Comércio varejista de mó\eis;

ff) Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos;

gg)Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;

hh) Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e

equipamentos de irradiação.
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CNAE FISCAL

4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

33I2-I/03 - manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e

equipamentos de irradiação

4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança

do trabalho
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CIRÚRGICA
MAYA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n° 34.238.752/0001-07

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,

hospitalar e de laboratórios

4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos

4647-8/01 - comércio atacadista do artigos de escritório e de papelaria

4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-

médico-hospitalar; partes e peças

4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens

4754-7/01 - comércio varejista de móveis

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria

4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

4771-7/03 - comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

7729-2/03 - aluguel de material medico

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital da sociedade é totalmente integralizado no valor de R$

100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 100.000 (cem mil)

quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. Distribuído da seguinte

forma:

STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo

um total de R$ 100.000,00 (cem mil) integralizado.

CLÁUSULA SEXTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a

terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade

de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda,

formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, (art. 1.056, art.

1.057, CC/2002).
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CIRÚRGICA
MAYA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n° 34.238.752/0001-07

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capitai social, (art. 1.052,

CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE ao Sócio

STALLYN JOHNSON BORGI.S GARDEL, com os poderes e atribuições de representação

ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos

compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome

empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem com

ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

O O
X) 3

Parágrafo único: No exercício da administração, o administrador STALLYN JOHNSON

BORGES GARDEL terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será

definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios,

na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, (art. 1.065, CC/2002)
o <:

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es). quando for o caso. (arts.

1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC'2002).

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade

continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo

interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, veriflead;

balanço especialmente levantado.
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ALTERAÇÃO CON-mATUAI. N" 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCTFDADE CIRÚRGICA
MAYA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

_ CNPJ n° 34.238.752/0001-07

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade

se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.03 I, CC/2002).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não

está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita

ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública

ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E PORO

000135

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos

e obrigações resultantes do contrato social permanece em PETROLINA/PE.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já

arquivados e que nao foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em

vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

PETROLINA/PE, 4 de novembro de 2020.
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STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL

CPF n° 013.438.275-74

LYNDON ALMEIDA GARDEL

CPF n° 340.927.905-97
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO

CIRÚRGICA MAYA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES l.TDA

021 - ALTERAÇÃO DL DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NiRh 26202498800

CNPJ 34 238 752/0001-07

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/1 1/2020
.SOB N 2020826551 1

EVENTOS

05 I - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/1-S1 A I L I O AROL I VAMENTO. 2020826551
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REPRESEM A VI ES QUE ASSINARAM DICITALMLNTE

Cpf 01343827574 - STALL.YN JOHNSON UORUI-.S ÜAKU1 I.

Cpf 34092790597 - LYNDON ALMEIDA GARDbL

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO. DISPOSTO PELA IN DREI NÂ* 02. DE ,0 DE MAIO DE 201 9

Assinado eletronicamente por

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SHCRETÁRIA - GERAL
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24/077*019
Comprovante de Inscrição e de Situação Cada

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

34.238.752/0001-07
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

17/07/2019

CIRÚRGICA MAYA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA

CIRÚRGICA MAYA PORTE

ME

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

11'll'lfi' Manutençao f reParaÇão de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
ããtll' cZ* ? lí°fm!íciais e a9entes d0 comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
15"1Í'J"2 " íomerci° atacad|sta de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

ÍS1M1S " rÍ!CÍ° a;aca^!s!a df instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos ocfontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
P6Ç3S

46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

V-,11'1'^ 'Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
77.29-2-03 -Aluguel de material médico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R DA GLORIA

CEP

56.306-230
BAIRRO/DISTRITO

GERC1NO COELHO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ORTHOMED.CONTABIL@GMAIL.COM

NUMERO

281
COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

PETROLINA
UF

PE

TELEFONE

(87)8117-7558

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA DA IA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

17/07/2019

SITUAÇÃO ESPECIAL
CAIA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/07/2019 às 17:48:15 (data e hora de Brasília).
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Consulta QSA/ Capital Social / / < voltar

https://wvw.receita.fa2enda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnPjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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24/07/2019
Comprovante de Inscrição e de Situação Cada

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

Preparar Pagna

_„, para iirip--essòü

Atualize sua página
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Pág.: 1
Balanço Patrimonial

Empresa: CIRÚRGICA MAYA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ; 34 238 752/0001-07 c „ o

^STS^t^^XST- ■ N°' M1- BaÍrr° GERC1N° COELH° ■ C™« —■'-^ - CEP: 56306230. T.efone^?,^

Descrição
Nota 31/12/2019

1.01

1.01.01

1.01.01.01

1.01.01.01.01

Total Ativo

Ativo Circulante

Disponibilidades

Numerários em Espécie

Caixa Geral

91.590,40 D

91.590,40 D

91.590,40 D

91.590,40 D

91-590,40 D

91.590.40 D

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R$ 91.590,40 (Noventa e Um Mil Qu.nhentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas ^ntavos).

20S/000°87i-4°em SSSSF" *"^ "" °" " ^ ^ '"" D'á"° "' °01> re9ÍS'r3d° "" Jünta C°mercial d° ES'ad° de P«""""uco. sob n-
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

000139!
Petrolina-PE, 27 de Janeiro de 2020

Leandro Alves Galhardo

Contador

CRC-PE 02721 7/O-8

CPF 060.959,024-36

RG: 1284995240 SSP BA

Lyndon Almeida Gardel

Sócio Administrador

CPF: 340.927.905-97

RG: 951146106 SSP BA

Certifico o Registro em 17/06/2020 17/06/2020
Arquivamento 20209284196 de 17/06/2020 Protocolo 209284196 de 03/06/2020 NIRE 26202498800
Nome da empresa CIRÚRGICA MAYA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Conta

T
2.01

2.01.01

2.01.01.01

2.01.01.01.01

2.01.01.03

2.01.01.03.01

2.01.01.03.03

2.07

2.07.01

2.07.01.01

2.07.01.01.01

2.07.07

2.07.07.01

2.07.07.01.02

Total Passivo

Descrição

' Passivo

Passivo Circulante

Obrigações de Curto Prazo

Fornecedores

Fornecedores Nacionais

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Obrigações Fiscais

Patrimônio Liquido

Capital Realizado

Capital Social

Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais
Outras Contas

Outras Contas

(-) Prejuízos Acumulados

31/12/2019

91.590.40 C

7.076.!

7.076,88 C

2.770,00 C

2.770,00 C

4.306,88 C

4.249,57 C

57.31 C

84.513.52 C

100.000,00 C

100.000.00 C

100.000,00 C

15.486,48 D

15.486.48 D

15.486.49 D

91.590,40 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

^e Um Mil Qumhentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos)

totalTS ÓTf^ríNolent^Um^Ou nh T"0Z™ * d°CUmentaCâ° aviada á Contabilidade,
-— -voes aqui contidas são eZl«. Quinhentos e Novenla Reais e Quarenta Centavos).

■s informações foram extraídas das folhas n° 01a 02 do Livro nJnn/nn, " resP°nsab'l'"mos por todas elas.
20/000371-4 em 23/03/2020. '° n °01- re9'slr^o na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob n°
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado
A Sociedade não possui Auditoria Independente.
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Petrolina-PE, 27 de Janeiro de 2020

Leandro Alves Galhardo

Contador

CRC-PE027217/O-8

CPF 060.959.024-36
RG: 1284995240 SSP BA

Lyndon Almeida Gardel

Sócio Administrador

CPF: 340.927.905-97

RG 951146106 SSP BA
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