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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA

CNPJ fr 13.655.436/0001-60

São Desídérío/BA, 08 de Maio de 2020.

EXMO. SR PREFEITO

José Carlos de Carvalho

D.D Prefeito Municipal

Assunto: Aquisição de materiais e insumos necessários para ações de prevenção_e

enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia da Covid-19 nos serviços de

assistência à saúde do Município.

Solicitamos autorização para realização de processo licitatório objetivando à

contratação de Empresa especializada no fornecimento de materiais e insumos Hospitalares

que serão destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida - HMNSA e as

Unidades de Saúde da Atenção Básica do Município de São Desidério/BA.

A Organização Mundial de Saúde- OMS declarou que vivemos uma pandemia do novo

Coronavírus (Covid-19), sendo assim necessário que o município de São Desidério adote ações

para conter a disseminação do problema e para cuidar dos pacientes e profissionais de saúde

adequadamente.

Objetivando a aquisição destes materiais para a realização das precauções

respiratórias adequadas, reforçando o enfrentamento, combate e prevenção da Covid-19,

através da Atenção Básica do município composta por doze Estratégias de Saúde da Família e

uma Equipe de Atenção Primária sendo a porta de entrada dos casos leves e o Hospital e

Maternidade Nossa Senhora Aparecida como referência os casos moderados e graves. A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA

CNPJ N° 13.655.436/0001-60

precaução respiratória se faz mediante ao uso de Equipamentos de Proteção Individual- EPI,

que aumenta significativamente a proteção no atendimento e no tratamento dos que

necessitam do serviço prestado pela saúde do município de São Desidério.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar o pedido acima, informando a Vs^
Excelência que foi realizado a cotação, e feito a baliza de preço atendendo assim ao Art. 40. §
2" da Lei n" 8.666/93.

Atenciosamente,

J osé^Nòí^és-Bárbosa

Secretário iV^nlcipal de Saúde

Portaria 001/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

TERMO DE REFERÊNCIA

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. Lei n°. 8.666/93, atualizada;

1.2. Lei n° 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

1.3. Lei complementar 123/2006 e 147/2014 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de
Microempresa e Empresa de Pequeno porte.

1.4. Agrupamento por Lote

1.4.1. A administração agrupou os itens deste Termo de Referência por lotes levando em
consideração o Art. 8°, §2° do decreto n° 7892/2013:

"Ar(. 8^: O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em
lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior
competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de
entrega ou de prestação de serviço ".

§2°. ...deverá ser evitada a contratação, em um mesmo órgão ou entidade,
de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço, em uma
mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o
principio da padronização."

1.5. A administração visa com isso, uma maior padronização nos serviços e também diminuir o valor

do custo total por lote, haja visto, que a concorrente poderá diminuir seu preço em virtude da

quantidade total dos serviços ofertados no lote, e ainda facilitando o controle contratual com a

empresa ganhadora do lote. Diante do exposto, faz-se necessário agrupar os itens por lote,

viabilizando a excelência da administração.

2. DO OBJETO

O objeto da presente licitação consiste na aquisição de materiais e insumos necessários para
ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia da Covid-19 nos
serviços de assistência á saúde do Município.

Rua Antônio Lopes de Menezes, n® 50, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefone: (77) 3623-2216
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N® 13.655.436/0001-60

3. DA JUSTIFICATIVA

Considerando a atual crise Pandêmica do novo coronavírus (Covid-19), tendo em vista que o vírus

tem alta transmissibiiidade e provoca uma Síndrome Respiratória Aguda que podem variar de casos

leves, graves, podendo até mesmo ser letal, é evidente a necessidade de adquirir materiais de proteção

individual como medida de prevenção e controle a serem adotados na assistência aos casos suspeitos ou

confirmados de infecção pelo coronavírus.

A rede de atenção à saúde do município tem a Atenção Básica como porta de entrada dos casos

leves e a Assistência Hospitalar os casos moderados e graves, sendo necessária aquisição de materiais e

insumos para o enfrentamento de emergência de saúde pública da Covid-19, aumentando a proteção no

atendimento e no tratamento dos que necessitam do serviço prestado pela saúde do município de São

Desidério.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES

LOTE 01 - ATENÇÃO BÃSICA E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
V.

UNITÃRIO
V. TOTAL

1

Máscara cirúrgica descartável com
tiras elásticas simples com clipe nasal
para uso hospitalar, caixa com 50
unidades.

CX 120

2
Máscara de proteção semi facial N95,
caixa com 50 unidades. UNID 300

5. DOS LOCAIS, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.

Rua Antônio Lopes de Menezes, n® 50, Centro. CEP; 47.820-000.
Telefone: (77) 3623-2216
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

5.1. A licitante vencedora deverá executante o objeto em estrita conformidade com disposições e

especificações do edital da licitação, de acordo com este Termo de Referência, proposta de preços

apresentada, e ainda, nos termos da minuta do contrato que integra o presente edital.

5.2. A contratada deverá efetuar a prestação de serviços de implantação de Serviços de acordo ao

pedido da secretaria.

6. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Pela execução do objeto, quando devidamente solicitado e entregue, a Contratante pagará à

licitante vencedora o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo.

6.1.1. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por

exemplo: impostos, taxas, fretes, transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas

ou indiretas, relacionadas com o do objeto da presente licitação, não cabendo à Municipalidade,

nenhum custo adicional.

6.2. Os pagamentos serão efetuados, mediante a aceitação e ateste da nota fiscal pela secretaria.

6.3. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada por meio de depósito Bancário em conta

corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta

corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

6.3.1. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento

ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

6.3.2. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e

Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente.

6.4. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao

apresentado para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.

6.5. O pagamento a ser efetuado, fica condicionado à apresentação pela Contratada, dos seguintes

documentos: a) Certidão de regularidade do FGTS; b) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas;

c)Certidão da receita federal; d)Certidão negativa Estadual; d)Certidão negativa municipal.

Rua Antônio Lopes de Menezes, n® 50, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefone: (77) 3623-2216
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

6.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em qualquer

obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso

gere direito a qualquer compensação.

7. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

7.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, a qual será

apontada pelo Setor de Contabilidade no ato que antecede cada prestação de serviço.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto, conforme descritos no Termo de Referência.

8.2. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços

contratados;

8.3. Comunicar a empresa contratada, qualquer irregularidade na prestação dos serviços;

8.4. Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos

serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado,

nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93; e

8.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de Referência.

9. - SANÇÕES

9.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a empresa contratada ficará sujeita, no

caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração a inexecução total ou parcial

da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla

defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

Rua Antônio Lopes de Menezes, n** 50, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefone: (77) 3623-2216
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N® 13.655.436/0001-60

b) multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 3% (três por cento), por

descumprimento de cláusula contratual, prestação de serviço em desacordo com as especificações

contratadas ou de má qualidade, atraso injustificado (aplicável até o quinto dia de atraso), |
calculada sobre o valor da parcela correspondente ao mês de ocorrência do inadimplemento da

execução, recolhida no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação

oficial;

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no

prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação oficial, no caso de ocorrer

a inexecução total ou atraso na execução do objeto (após o quinto dia de atraso), o que poderá

ocasionar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n°

8.666/93; |
d) suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com o Município de São

Desidério e com os demais órgãos envolvidos na contratação proposta;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal,

Estadual e Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser

concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

9.2. As multas previstas nas alíneas "b" e "c", serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução |
total ou parcial das obrigações assumidas.

9.3. As sanções previstas, nas alíneas "a", "d" e "e", poderão ser aplicadas Juntamente com a da
alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.

9.4. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada Judicialmente.

9.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à
autoridade superior àquela que aplicou a sanção. )

Rua Antônio Lopes de Menezes, n® 50, Centro. CEP; 47.820-000.
Telefone: (77) 3623-2216
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

9.6. A Autoridade Competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público,

atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

9.7. No caso de atraso no recolhimento da multa, o valor será acrescido de compensação financeira,

calculado pela fórmula estabelecida no parágrafo segundo da cláusula décima quarta deste

Instrumento. O valor da devolução da multa aplicada pela PMSD face provimento de recurso,

também será acrescido de compensação financeira calculada pela mesma fórmula.

9.8. Caberá ao responsável designado pela PMSD, para fiscalização e acompanhamento da

execução contratual, comunicar a inobservância das cláusulas contratuais, para fins de adoção

das penalidades de que trata esta Cláusula.

9.9. De acordo com o Art. 7°, da Lei 10.520/2002, quem, convocado dentro do prazo de validade da

sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito

Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

10. PERÍODO CONTRATUAL

10.1. O prazo de execução do contrato será de doze meses, contados a partir da sua assinatura.

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1. A fiscalização do contrato será exercida por fiscal de contrato designado pelo Gabinete do

Prefeito.

Rua Antônio Lopes de Menezes, n° 50, Centro. CEP; 47.820-000.
Telefone: (77) 3623-2216
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PRBPEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

11.2. Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído no prazo

de 02 (dois) dias úteis, sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na

entrega prejudicará o andamento das atividades da Secretaria soiicitante.

f

Rua Antônio Lopes de Menezes, n" 50, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefone: (77) 3623-2216
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I APARECIDA DE OOIANIA - GO |

Aparecida de Goiânia, 29 abril 2020
ESTADO DE BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM DESCRITIVO QUANT UND MARCA VL UNIT VL. TOTAL

1 MÁSCARA N95 300 UND GRAZIA R$ 25,00 RS 7.500,00

2 MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA 120 CX MULTILASER R$ 220,00 RS 26.400,00

trinta e três mil e novecentos reais RS 33.900,00

Incluso todos os custos diretos e indiretos, fretes, impostos etc.
Validade da proposta: 5 dias
Entrega: 10 dias
Pagamento: contra apresentação
• Banco: Banco Itaú - Agência: 4439 - C/C: 38785-5 - Goiânia/GO.

jde(
Sddo - Proprietário

Ctentito Médica Kospftabr
blUNtV Ut LAblKU PbKblKA

RG: 99372 MT/GO

CPF: 383.337.831-04

Representante Legal

FONE: (62) 3088-9700

Av. AnâpoOs. S/n. Qd. 29-A. U. 06, VUa BrssQta. CEP: 74911-360, Aporecida oe Goiânia - GO.
o-RwS: cianUnc3Qt»tuitx>.OQni.br

CNPJ: 07.847.a37/0001-10 / tNSa EST: 10.399.060-7
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FOR/fMED]
MEDICAMENTOS J

FORMED COM. DE PRODUTOS HOSfíTALARES LTDA.

CNPJ03À34.444/mi-23 ■ INSC.EST.:_SJ.020.515-ME
Fone: (77) 3611-0526

ÀPREFEITUIIAMUNiaPAl DE SAODESIOHIIO-BAHIA/FUNDO MUNiaPAl DE SAODE

COTAÇÃO DE PBFçn<

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
UNID

Cx

Und

Barreiras, 08 de maio de 2020.

M/0D01-23*
IClOOE PRODUTOS
\RE8LTDA.

RUA AYMORÉ, 560 / RENATO GONÇALVES
_ CEP:«.806^96/BARREIRAS.BA _|



Barreíras/BA, 05 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO - BA

Conforme solicitado, segue orçamento:

13

i
l

mmm

0
1

750
Máscara 

cirúrgica 
Tripla, 
Cx 
com 
50
a249,00
00,057.681

0
2

300 Máscara 
N95
UN
00,93
11.700,00

TOTAL R$ 198.450,00

JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA

CNPJ 07.425.616/0001-53

"07.423.616/0001oS3>

Rua Coronel Magno, 694—bairro Renato Gonçalves - Baireiras—BA—CEP 47.806-088 - Fone 77-3611-7806 —jmprodutos@jwl.coin.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO

BARREIRAS, 07 DE MAIO DE 2020

Conforme solicitado, segue abaixo os produtos solicitados.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT PREÇO TOTAL

01 MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL

COM 60 UN

CX 120 249,00 29.880,00

02 MASCARA N.95 UN 300 39,00 11.700,00

TOTAL / i 41.580,00

JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA

CNPJ-07.425.616/0001-53

'Õ7.426.616/0001-531
JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA

RUA CORONEL MAGNO, N* 694
RENATO GONÇALVES

[CEP: 47.808-08Ô IBARREIRAS - ̂

Rua Coronel Magnoi 694. bairro Renato Gonçalves BaneEras/BA, CEP 47.8064)86, 77-8611-7806, jmpradutosde<3onsuinoOhotrT8{l.co(n
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em; 07/05/2020 | Edição: 86 | Seção: 11 Página: 6

Órgão: Atos do Poder Executivo

MEDIDA PROVISÓRIA N« 961, DE 6 DE MAIO DE 2020

Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos

contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e amplia o

uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC

durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo

Decreto Legislativo n° 6. de 20 de marco de 2020.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição,
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de todos os

Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:

1 - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II do caput do art. 24 da Lei 8.666. de

21 de junho de 1993. até o limite de:

a) para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000.00 (cem mil reais), desde que não se

refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou. ainda, para obras e serviços da mesma natureza e

no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente: e

b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e para

alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só vez;

II - o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos pela Administração, desde que:

a) represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço: ou

b) propicie significativa economia de recursos: e

III - a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC. de que trata a Lei

12.462. de 4 de agosto de 2011. para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras,

alienações e locações.

§ 1° Na hipótese de que trata o inciso II do caput. a Administração deverá:

I - prever a antecipação de pagamento em edital ou em instrumento formal de adjudicação
direta: e

II - exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto.

§ 2° Sem prejuízo do disposto no § 1°. a Administração poderá prever cautelas aptas a reduzir o

risco de inadimplemento contratual, tais como:

I - a comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a

antecipação do valor remanescente:

II - a prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei n^ 8.666. de 1993. de

até trinta por cento do valor do objeto:

III - a emissão de título de crédito pelo contratado:

IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por

representante da Administração: e

V - a exigência de certificação do produto ou do fornecedor.

15



§ 3° É vedado o pagamento antecipado pela Administração na hipótese de prestaç^o^ 16
serviços com regime de dedicação exclusiva de mao de obra.

Ari. 2° O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos atos realizados durante o estado de

calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo n*^ 6. de 20 de marco de 2020.

Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos contratos firmados no período

de que trata o caput independentemente do seu prazo ou do prazo de suas prorrogações.

Art. 3° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de maio de 2020; 199° da Independência e 132° da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Este coiiteüdo não substitui o publicado na versão certificada.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 9 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n® 03.434.444/0001-23

JOSE ROBERTO CERQUEIRA WANDERLEY nacionalidade brasileira, nascido em 11/05/1967,
Solteiro, Empresário, Inscrito no CPF n® 571.471.089-49, Carteira de Identidade n® 3.686.43476, órgão
expedidor SSP - PR, residente e domiciliado na Rua Doutor Renato Gonçalves, n® 713, Renato
Gonçalves, Barreiras, BA, CEP 47.806-021, Brasil.
MARCOS ANTONIO CERQUEIRA WANDERLEY nacionalidade brasileira, nascido em
28/12/1974, Solteiro, Empresário, Inscrito no CPF n® 959.109.489-20, Carteira de Identidade n®
5.940.639-6, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado na Rua Doutor Renato Gonçalves, n® 13,
Renato Gonçalves, Barreiras, BA, CEP 47.806-021, Brasil.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FORMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta
Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n® 29202138822, com sede na Rua Aymoré, n® 560, Térreo,
Renato Gonçalves, Barreiras, BA, CEP 47.806-096, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica/MF sob o n® 03.434.444/0001-23, 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:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de produtos e
equipamentos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar; Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comercio atacadista de
instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de
artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e
doméstico; Comercio atacadista de aparelho de ar condicionado; Comércio atacadista de móveis e artigos
de colchoaría; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de maquinas,
aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de
embalagens; Comà-cio atacadista de roupas e acessórios para uso profíssion^ e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de
próteses e artigos de ortopedia.

CNAE FISCAL

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar; partes e peças
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaría
4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
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

Req: 81900001373934 Página 1

Certifico o Registro sob o n" 97937614 em 09/01/2020
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ALTERAÇAO CONTRATUAL N° 9 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n° 03.434.444/0001-23

4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei 10.406/2002,
mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO

JOSE ROBERTO CERQUEIRA WANDERLEY nacionalidade brasileira, nascido em 11/05/1967,
Solteiro, Empresário, Inscrito no CPF n*" 571.471.089-49, Carteira de Identidade n® 3.686.434-6, órgão
expedidor SSP - PR, residente e domiciliado na Rua Doutor Renato Gonçalves, n® 713, Renato
Gonçalves, Barreiras, BA, CEP 47.806-021, Brasil.
MARCOS ANTONIO CERQUEIRA WANDERLEY nacionalidade brasileira, nascido em
28/12/1974, Solteiro, Empresário, Inscrito no CPF n® 959.109.489-20, Carteira de Identidade n®
5.940.639-6, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado na Rua Doutor Renato Gonçalves, n® 13,
Renato Gonçalves, Barreiras, BA, CEP 47.806-021, Brasil.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FORMED COMERCIO DE PRQDUTOS
HOSPITALARES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta
Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n® 29202138822, com sede na Rua Aymoré, n® 560, Térreo,
Renato Gonçalves, Barreiras, BA, CEP 47.806-096, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jundica/MF sob o n® 03.434.444/0001-23, 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:

PRIMEIRA CLÁUSULA

A sociedade gira sob o nome empresarial FORMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

SEGUNDA CLÁUSULA

A Sociedade tem a sua sede na Rua Aymoré, n® 560, Térreo, Renato Gonçalves, Barreiras, BA, CEP
47.806-096, Brasil.

TERCEIRA CLÁUSULA

O objeto Social é o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista
de produtos e equipamentos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar; Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comercio
atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio
atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico; Comercio atacadista de aparelho de ar condicionado; Comércio atacadista de móveis
e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de
maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; Comércio
atacadista de embalagens; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
segurança do trabalho; Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico;
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.

Req: 81900001373934 Página 2

Certifico o Registro sob o n" 97937614 em 09/01/2020
Protocolo 195175450 de 03/01/2020

Nome da empresa FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NIRE 29202138822

jrSS^IgO Este documento pode ser verificado em http.7/regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 60682973355115

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020
por TIana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



jJUw 19

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N® 9 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n® 03.434.444/0001-23

Cnae Fiscal

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar; partes e peças
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfiimaría
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
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

4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens

QUARTA CLÃUSULA

O capital Social é de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinqüenta Mil Reais), dividido em 450.000,00
(Quatrocentas e Cinqüenta hfil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real), cada uma, subscritas e
integralizadas em moeda corrente do Pais, assim distribuídos entre as sócias:

SÕCIQS QUQTAS R$

JOSE RQBERTO CERQUEIRA WANDERLEY 445.500 RS 445.500,00

MARCQS ANTQNIQ CERQUEIRA WANDERLEY 4.500 R$ 4.500,00

TQTAIS 450.000 R$ 450.000,00

QUINTA CLÁUSULA

A sociedade iniciou as suas atividades em 30 de setembro de 1999 e seu prazo de duração é
indeterminado.

SEXTA CLÃUSULA

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer titulo a
tercdros, sem o consentimento da sócia remanescente.

SÉTIMA CLÁUSULA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente
pela integralização do capital social.

QITAVA CLÁUSULA

O sócio que desejar transferir suas quotas, deverá notificar a sócia remanescente, dando a preferência de

Req: 81900001373934 Página 3
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N® 9 E CONSOLD>AÇÃO DA SOCIEDADE
FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n® 03.434.444/0001-23

compra, discriminando o preço, prazo e a forma de pagamento, o que deverá ser feito no prazo de 60
(sessenta) dias contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante.

NONA CLÁUSULA

A administração da sociedade cabe isoladamente ao sócio JOSE ROBERTO CERQUEIRA
WANDERLEY com os poderes e atribuições de administrador, 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 outro sócio.

DÉCIMA CLÁUSULA

Falecendo ou interditando qualquer um dos sócios, não dissolverá a sociedade desejando o sócio
remanescente continuar com o mesmo ramo de negócio, a sócia retirante ou os seus herdeiros ou
sucessores, receberão seus haveres apurados em Balanço Especial no qual será levado em conta o total
das quotas possuídas, a valorização das mesmas em relação ao negócio, saldo em contas correntes, conta
de lucros, reavaliação de imóveis pertencentes a sociedade, qualquer forma de créditos que possa haver.
Os haveres apurados serão pagos em 20 (Vinte) parcelas iguais sucessivas, vencíveis 30 (Trinta) dias após
a sua retirada e as demais sucessivamente.

DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA

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 a sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública
ou propriedade.

DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA

Pelos serviços prestados receberão as sócias a títulos de remuneração a quantia mensal, fixada em comum
até os limites de dedução fiscal prevista na legislação do Imposto de Renda, a qual serão levadas-em conta
as despesas gerais.

DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA

O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de Dezembro de cada ano ser elaborado o
inventário, Balanço Patrimonial e o Balanço Resultado Econômico da sociedade, obedecida às
prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria, os resultados seiik) divididos entre as sócias
proporcionalmente as suas quotas de capital, podendo os lucros, a critério da maioria das sócias, serem
distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade para futuro aumento de capital.

DÉCIMA QUARTA CLÁUSULA

A sociedade poderá abrir filiais em qualquer parte do Território Nacional perante alteração na
Comercial.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 9 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n® 03.434.444/0001-23

DÉCIMA OUINTA CLÃUSULA

O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social
permanece Barreiras - BA.

E, por estarem assim justos e contratados, assi^^méste^ins^t^üCo.

'a
ibro de 2019.

IQUEIRA WANDERLEY
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PROTOCOLO 195175450 - 03/01/2020

ATO 002-ALTERAÇÃO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202138822

CNPJ 03.434.444/0001-23

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2020

PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97937614 DE 09/01/2020 DATA AU

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIV.

09/01/2020

97937614
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Secretária-Geral
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.434.444/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:47:54 do dia 04/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/10/2020.

Código de controle da certidão: CA2D.6EF7.4FA2.E940
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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Emissão: 04/05/2020 08:54

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20201301426

RAZÂO SOCIAL

FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

052.020.515 03.434.444/0001-23

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engioba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inciusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Gerai do Estado, ressaivado o direito da Fazenda Púbiica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/05/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página I lie I RelCertidaoNcgativa.rjit
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Prefeitura Municipal de Barreiras

Av Barão do Rio Branco. 149 Centro Empresarial

Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010

CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000623/2020.E

Nome/Razão Social: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia: FORMED

Inscrição Municipal: 4084 CPF/CNPJ: 03.434.444/0001-23

Endereço: RUA AYMORE, 560 TERREO

RENATO GONÇALVES BARREIRAS - BA CEP: 47806-096

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER

APURADOS POSTERIORMENTE. É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****** «ik'******* ilr ******** 4c Hr Hr Hr ** *

Esta certidão foi emitida em 01/04/2020 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 30/06/2020

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 5600004793670000006641090000623202004014

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico;

https://barreiras.saatri.com.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 04/05/2020 às 08:56:35
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS
CRF

Inscrição: 03.434.444/0001-23
Razão Social: formed comercio de produtos hospitalares ltda epp

Endereço: R aymore seo terreo / renato goncalves / barreiras / ba / 47806-096

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031205002848702114

Informação obtida em 04/05/2020 08:59:44

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

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

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 03.434.444/0001-23

Certidão n°: 10217422/2020

Expedição: 04/05/2020, às 08:57:49

Validade: 30/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 03.434.444/0001-23, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



URAB^
r&j

f OFICIO DE REGISTRO CIVL 0*3 RE3S0A3 HATURAIS I
'!írbiSBXmt í «OaiOU*TOD£»fOTAS.C4Aí«CKJO*rM *.>;

3õ

SSIIínTii^ioiJM toS^fâKB .rjr'ãin« "•' Fí »"«»• IHRISM*» ■
"" T Autenticação

o* MÕmo com a> amgM r. y * 7* hc. V «•. 41 • 52 da 1*1 Ftdmi a.MsnMF • *«. < Ine. xn
.. da UiEiladuti «.7210003 aiilamicodFmamalmisamdóubada.rapnimjcaa tal <;•!

Oodoáimanloapra«anl*aaacanladdonac<aaiaOi«(aridoavaidada. OouW t.*j

Cód. Autenticação: 66530303200853060168-1; Data: 03/03/2020 08:55:^
Selo Digital de Rscallzaçâo Tipo Norma! C: AJV'17085-PG26:

Valor Total do Alo: RS 4,56
I  gg dados do ato om: htlp8;//sDlodlgital.tJpb.jus.br

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE UMA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
Registrada na JUCEO stob o n** 32.2.0227723*5

CNPJ/MP sob o n* 07.847.837/0001-10

EMENTA: DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
A - Al.TeRAÇÃO DE SÓCIO PARA A CONDIÇAO DE ESPÓUO
B - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE

C - ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA MATRIZ

O - ALTERAÇAO DO ENDEREÇO DA FILIAL

E - ALTERAÇÃO 00 OBJETIVO DA MATRIZ

F - ALTERAÇAO DO OBJETIVO DA FILIAL

G - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DOS SÓCIOS

H - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOAQUIM CORDEIRO DE UMA,

brasíleiio, cbsbüu sob o legime de comunhão parcial de bens, empresário,
nascido em 07/09/1970, natural de Goiânia - GO. filho de Domingos Cordeiro
de Lima e de Terezinha de Jesus Lima, portador da Carteira de Identidade n"
1978238 2" Via, expedida em 04/09/2017 pela PC-GO, e C,P.F. n"
533.008.231-53, residente e domiciliado à Rua 1. Od. 1, Lt. 12. Vila Morais,
Goiànía-GO, CEP: 74620-375:

ANDERSON RODRIGUES SILVA,

brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 24/05/1978. natural de Goiánia-
GO. filho de Ozair Batista da Silva e de Maria Lúcia Rodrigues da Gosta,
portador da Carteira de Identidade de n® 3.596.404 / 2® via. expedida em
24/08/2005 pela SPTC/GO, e C.P.F.: 905.113,361-87, residente e domiciliado à
Avenida das Esmeraldas, Qd. 54, Lt. 02. Recanto das Minas Gerais. Goiânia-
GO, CEP 74785-132; y

v'

ROOOLPHO RODRIGUES RAIMUNDO,
brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, natural
de GoiânIa-GO, nascido em 18/06/1986, filho de Jorge Batista Raimundo e de
Mana José Rodrigues, portador da Carteira de Identidade de n® 4,512.152.
expedida em 25/07/2000 pela DGPC/GO, e C.P.F.; 008.644.451-48. Residente
e domiciliado à Rua Guanabara, Qd. O, Lt. 07, Jardim Bela Vista. Goiânia-GO.
CEP: 74863-010;

AT 8 ats(S>at5CoiTlabilidadeQtfn.oom.bi' . S t>. avww.atscontahilidadfnvn.coin.bf

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 14:32 SOB 20190188685.
PROTOCOLO» 190188685 DE 22/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO»
119019S23S4. MIRE» 52202277235.

CIENTÍFICA MÓDICA HOSPITALAR LTDA

Paula KunsB Lobo Veloso Rosai
SBCRETÃRIA-GERAL
GOIÂNIA, 03/05/2019

www.porcaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito â comprovação da aua auteaCicidade nos raspectivos portais.
Informando aeua respectivos códigos de verificação
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CódrÀutenticácão: 66530303200853060168-2; Data: 03/03/2020 08:55:45

■  fâSelo Dlgllal de Rscallza^o Tipo Normal C: AJV47084-TST7;
Valor Total do Ato; R$ 4,56

TÍiSur"™*"''"'íõntlra os dados do ato ein: https://solodlgUal.tJpb.Jus.br

SIDNEY DE CASTRO PEREIRA,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Empresário,
nascido em 30/06/1965, natural de Luziânia - GO, filho de Josino Pereira Primo
e de Rita Pereira de Castro. Portador da Carteira de Identidade de n° 6.295.700,
expedida em 18/01/2013 pela SSP-GO, e CPF.: 383 337.831-04, residente e
domiciliado â Rua Juscelíno Fonseca Ribeiro, Qd. 1, Lt. 13. Bairro Santo Hilário
II. Goiânia - GO. CEP; 74780-825.

ESPÓLIO DE JORGE BATISTA RAIMUNDO

O sócio passa para a condição de espólio devido o seu falecimento ocorrido em
29 de Maio de 2018 (29/05/2018), conforme Certidão de Óbito lavrada sob a
matricula de n® 025023 01 55 2018 4 00258 143 0077623 49. no 4* Registro
Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas, em Goiânia — GO, em 04

Junho de 2018 (04/06/2018). O mesmo era brasileiro, solteiro, empresário,
residente e domiciliado na cidade de Goiãnia-GO. na Rua SB 5. Quadra 06.

Lote 16, Loteamento Portal do sol I, CEP; 74884-615. natural de Uruana -GO.
nascido aos 20/10/1961. filho de Antônio Raimundo e Sebastiana Raimunda de

Oliveira, portador da cédula de identidade n® 1.404.570 2' via, expedida pela

PC/GO em 26/05/2017 e CPF. 300.268.061-34. invcntarianle MARIA JOSÉ

RODRIGUES, brasileira, solteira, empresária, residente e domicitíDda na
cidade de Goiânia-GO, na Rua SB 5, Quadra 06, Lote 16, Loteamento Portal do
sol I, CEP: 74884-615. natural de Goiânia -GO. aos 19/03/1959. filho de
Joaquim rodrigues da Silveira e Maria Antônia da Silveira . portador da cédula
de identidade n® 835350 2''Via, expedida pela SSP/GO e CPF: 509.084.131-49.

Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial de CIENTÍFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA, com sede e foro na Avenida B, n' 293, Quadra 25. Lote 04.
Jardim Santo Antônio, Goiânia - GO, CEP: 74853-030, tendo como título do estabelecimento

CIENTÍFICA HOSPITALAR, com Contrato Social devidamente registrado e arquivado na JUCEG
sob o n* 52.2.0227723-5, por despacho na sessão do dia 14/02/2006 e última alteração registrada e
arquivada na JUCEG sob o n' 52110775759, por despacho na sessão do dia 13/05/2011 e inscrita
no CNPJ/MF sob o n" 07.847.837/0001-10.

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, constituem entre si a DÉCIMA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL desta referida SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual
regei-se-á pelas cláusulas que adiante seguem:

[cláusula Primeira

Em razão do falecimento de JORGE BATISTA RAIMUNDO, conforme Escritura Pública

de Inventário para representação do espólio, protocolado sob o n® 0042879 em 27 de Julho 201^^
(27/07/2018) no Livro 00612 - N, Folhas 144/147, altera algumas cláusula do Contrato Social e

virtude de alteração de endereço e do objetivo social da CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR
LTDA, Matriz e Filial, de acordo com o artigo 617. inciso II. 618 e 619, todos do Código de

Processo Civil Brasileiro, foi nomeado como Inventariante a Sra, MARIA JOSÉ RODRIGUES,
brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na cidade de Goiânia-GO. na Rua Sb 5. Qd.

/

AT8

i  1.' iv, .ícct Lvr.fc Univn.-situfic

ats@atscontabiíidadeavn.com.bf : ;

(Jcí-nin-GO, l op.r (t:;. -'.VMC/ / :íC3';-574í;

iiiíT www.aisconlabilid3denvn.coin.bf

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 14:32 SOB N* 20190188685,
PROTOCOLOi 190108695 DE 22/02/2019. CÓDIGO DB VBRIFICAÇAOs
11901902354. NIRBi 52202277235.
CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

Paula HunoB Lobo Veloao Rosai
SECRBT&RIA-GBRAL
GOIKNIA, 03/05/2019

www.porCaldoeotpreendedorgolano.go .gov. br

A validada desta documento, sa impraaso, fica su^aico £ comprovação da sua autancicidada dos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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C6d. Autenticação: 66530303200853060168-3; Data: 03/03/2020 08.55:4?^

l^-i

■ Selo Digital da Fiscalização Tipo Nomial C: AJV47p83-SLY6:
Valor Total do Ato; RS 4,56

o» dado» do ato em; https://8olodlgital.tJpb.jus.br

06. Lt. 16. Loteamento Portal do sol i, CEP: 74884-615, natural de Goiânia -GO. aos 19/03/1959.
filho de Joaquim rodngues da Silveira e Maria Anlônia da Silveira . portador da cédula de identidade
n" 835350 2°Via. expedida pela SSP/GO e CPF: 509.084.131-49.

i Cláusula Segunda

A partir deste ato por força deste instrumento particular de alteração o endereço da Matriz que era
situada na Avenida B, n° 293, Qd. 25, Lt. 04, Jardim Santo Antônio, Goiânia • GO. CEP: 74853-
030, passa para a cidade de: Aparecida de Goíânla-OO, na Av. Anápolis, s/n. Quadra 29-A, Lote
06, Vila Brasília, CEP: 74911-360.

i Cláusula Torcoira

A partir deste ato por força deste instrumento particular de alteração o endereço da Filial que era
situada na Av. Anápolis, s/n, Quadra 29-A, Lote 06, Vila Brasília, CEP: 74911-360, Aparecida de
Golànla-GO, passa para a cidade de: Goiânia - GO na Avenida B, n** 293, Quadra 25, Lote 04.
Jardim Santo Antônio, CEP: 748S3-O30.

I Cláusula Quarta

A partir deste ato por força deste instrumento particular de alteração o objetivo da Matriz passa para:
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MATERIAIS
DE CONSUMO HOSPITALAR CORRELATOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ÓPTICOS
LABORATORIAL ODONTOLÒGICO, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE USO
VETERINÁRIO, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA. ARTIGOS MÉDICOS
CIRÚRGICOS, científicos E ORTOPEDICOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIOS, PRODUTOS DIETÉTICOS, NUTRIMENTO. SANEANTES, INSUMOS
RADIOLÓGICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA.
PRODUTOS QUÍMICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS HOSPITALARES E
PARA ESCRITÓRIOS EM GERAL, AR CONDICIONADO, ELETRO-ELETRÕNICOS, TECIDOS,
CALÇADOS. UNIFORMES, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PRÓTESES, APARELHOS
AUDITIVOS, REPRESENTAÇÕES. CONSULTORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ALUGUEL DE
EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES.

I Cláusula Quinta |

A partir deiste ato por força deste instrumento particular de alteração o titulo do estabelecimento

(Nome Fantasia) da Filial passa para CIENTÍFICA HOSPITALAR - ESCRITÓRIO
ADMINISTRATIVO

! Cláusula Sexta

A partir deste ato por força deste instrumento particular de alteração o objetivo da Filiai passa para
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

Cláusula Sétima

A partir desle ato pui fuiça deste instrumento particular de alteração os sócios JOAQUIM

CORDEIRO DE LIMA, altera seu endereço residencial pra: Rua SB-S, Quadra 17, Lote 19,

■T
ATS

::t Z . : x UriivcfCitfiric
ats(5>atscontabilidadeqvn.com.bf ;

'.íC!,.-ir.ia-CO. rc;."!,; .C Vi í
www.atscoiitabilldadBqvn.coin.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 14i32 SOB N' 20190188685.
PROTOCOLO, 190108685 DB 22/02/2019. CfiOIOO DB VBRIFICAÇSO:
11901982354. NIREi 52202277235.
CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

Paula Nunes Lobo Veloao Rosai
sbcrbtAria-obral

GOI&NIA, 03/05/2019
ww, po r tal doeinpr eendedorgolano. go. gov. b r

A validada desta documento, sa impresso, £ica sujeito 4 comprovação de sua autanticidade no» raopeotivo» portaií
Informando seus respectivos câdigos de verificação



I* OFICiO OC RtCISTRO CIVS. (AMUW&^TURAIS :
r UMIOUTO BE HOTAS - Codlso CK J M STC-»

Vcütiíf -^1 IJ.S-ilU» M ju

lM^íÍLL^TURAIS V>1L ' 3
Autenticação Drgitãl -

D» »CO«ÍO com o» ««90» f. S* • r Inc. V ê*. 41 • SJ d» Ul F»<lâ«H,9JSÍ1S»4 t An. 61«. >
<M LX EtUdutI a.72iaaoa mltmica ■ miMl* Ihusm iliglMbaaa. rtptoducto M

oo docunwilo apraMnUdo • confaftdo rati* «o.O rafinjs i vatdada. Dou <t

Cód. Autenticação: 66530303200853060168-4; Data: 03/03/2020 08:55;4{
■p- r " . —- ' ~ • ' "

■  . S®lo Digital do Fiscalização Tipo Normal 0; Ajy47082-4JP1:
Valor Total do Alo; RS 4,56

o  do ato om: https-J/selodigltaUjpb.ju5.br

Loleamento Portal do Sol I, Golánia-GO, CEP: 74884^15; e o sócio ANDERSON
RODRIGUES SILVA, altera seu endereço residencial pra: Rua 69, Quadra B7, Lotes 08,09 e
10, Jardim Goiás. Ooiânia-GO, CEP: 74310-260; e o sócio RODOLPHO RODRIGUES
RABMUNDO, altera seu endereço residencial pra: Rua SB 10, Quadra 4, Lote 26, Loteamento
Portal do Sol I, Goiânla-GO, CEP: 74884-596; e o sócio JORGE BATISTA RAIMUNDO, altera
seu endereço residencial pra: Rua SB 5, Quadra 06, Lote 16, Loteamento Portal do sol I. CEP:
74884-615.

i Cláusula OitaviT
Permanecem inaltoradas e em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Social que não foram
modificadas por este instrumento.

Cláusula Nona

üs sócios resolvem üe comum acordo. CONSOLIDAR o Contrato Social, o qual passará a vigorar
com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE UMA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

científica médica hospitalar ltda
Registrada na JUCeO sob o n° 52.2.0227723-9

CNPJ/MP sob o n" 07.647.837/0001-10

[Cláusula Primeira

JOAQUIM CORDEIRO DE LIMA,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens. empresário,
nascido em 07/09/1970, natural de Goiânia - GO, filho de Domingos Cordeiro
de Lima e de Terezinha de Jesus Lima, portador da Carteira de Identidade n'
1978238 2" Via. expedida em 04/09/2017 pela PC-GO, e C.P.F,
533.008 231-53, residente e domiciliado á Rua Sl>-5, Quadra 17, Lote 19
loteamento Portal do Sol I, Goiánia-GÜ, CEP: 74884-615;

ANDERSON RODRIGUES SILVA, / a a
brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 24/05/1978. natural de Goiânia-
GO, filho de Ozair Batista da Silva e de Maria Lúcia Rodrigues da Costa,/' /
portador da Carteira de Identidade de n" 3.596.404 / 2" via, expedida emL/
24/08/2005 pela SPTC/GO, e C.P.F.; 905.113.301-87, residente e domiciliado à''
Rua 59, Quadra B7. Lotes 08.09 e 10. Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74810- .

aTs

200.

r  •• i'. . .. L li. -•.:.': :írír: :

ats@atecontabitidadeQvnxom.hr
f-T-.c (C..'; ■ .V'*)

>1 r www.atscontabrridad8qvn.conri.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 14:32 SOB N' 20190188685.
PROTOCOLO: 190188685 DE 22/02/2019. CÓDIGO DB VERIFICAÇÃO:
11901982354. KIRB: 52202277235.
CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossl
SBCRETÃRIA-GERAL

GOIÂNIA, 03/05/2019
www.portaldoempreendedorgolano.go.gov.br

A validade desta documento, ss inçreaao, fica sujeito ã coi^xovação do sua autenticidade no» respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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RODOLPHO RODRIGUES RAIMUNDO,
brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, natural
de Goiãnia-GO, nascido em 18/06/1986, filho de Jorge Batista Raimundo e de
Maria José Rodrigues, portador da Carteira de Identidade de n° 4.512.152,
expedida em 25/07/2000 pela DGPC/GO. e C.P.F.: 008.644.451-48, Residente
e domiciliado à Rua Sb 10, Quadra 4. Lote 26, Loteamento Portal do Sol I.
Goiània-GO, CEP. 74884-596;

SIDNEY DE CASTRO PEREIRA,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Empresário,
nascido em 30/06/1965. natural de Luziânia - GO. fi lho de Josino Pereira Primo
e de Rita Pereira de Castro, Portador da Carteira de Identidade de n° 6.295.700,
expedida em 18/01/2013 pela SSP-GO, e CPF.: 383.337.831-04. residente e
domiciliado á Rua Juscelino Fonseca Ribeiro, Quadra 1, Lote 13. Bairro Santo
Hilário II. Goiânia - GO, CEP: 74780-825.

ESPÓLIO DE JORGE BATISTA RAIMUNDO
O sócio passa para a condição de espólio devido o seu falecimento ocorrido em
29 de fylaio de 2018 (29/05/2018). conforme Certidão de Óbito lavrada sob a
matricula de n° 025023 01 55 2018 4 00258 143 0077623 49. no 4' Registro
Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas, em Goiânia - GO. em 04
Junho de 2018 (04/06/2016). O mesmo era brasileiro, solteiro, empresário,
residente e domiciliado na cidade de Goiânia-GO. na Rua SB 5, Quadra 06.
Lote 16, Loteamento Portal do sol I. CEP; 74884-615, natural de Uruana -GO.
nascido aos 20/10/1961, filho de Antônio Raimundo e Sebastiona Raimunda de
Oliveira, portador da cédula de identidade n° 1.404.570 2* via, expedida pela
PC/GO em 26/05/2017 e CPF; 300.268.051-34, inventarlanie MARIA JOSÉ
RODRIGUES, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na
cidade de Goiânia-GO. na Rua SB 5, Quadra 06, Lote 16, Loteamento Portal do
sol I. CEP; 74684-615. natural de Goiânia -GO, aos 19/03/1959. filho de
Joaquim rodrigues da Silveira e Maria Antônia da Silveira . portador da cédula
de identidade n® 835350 2''Via. expedida pela SSP/GO e CPF: 509.084.131-49.

I Cláusula Segunda

A sociedade gira sob o nome empresarial de CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. com,YA
sede e foro na Avenida ANÁPOLIS, S/N, QUADRA 29-A, LOTE Oe, VILA BRASÍLIA, APARECIDA VDE GOIÂNIA-GO, CEP: 74911-360, lendo como título do estabelecimento CIENTÍFIC/^^
HOSPITALAR, cujo inicio das atividades se deu em 06 de Fevereiro de 2006 (06/02/2006). com >
prazo de duração por tempo indeterminado, porém podendo-a, ser dissolvida a toda a época, desdeque proponha um dos sócios, em comum acordo e com antecedência minima de 60 (sessenta) dias. Ip,
Cláusula Terceira

O endereço da sede é AVENIDA ANÁPOLIS. S/N, QUADRA 29-A, LOTE 06, VILA
BRASÍLIA, APARECIDA DE GOIÀNIA-GO, CEP: 74911-360.
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Cláusula Quarta

A sociedade lem por Objetivo Social: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR CORRELATOS,
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ÓPTICOS LABORATORIAL ODONTOLÓGICO,
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
HIGIENE E BELEZA, ARTIGOS MÉDICOS CIRÚRGICOS, CIENTÍFICOS E ORTOPÉDICOS,
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS, PRODUTOS DIETÉTICOS,
NUTRIMENTO, SANEANTES, INSUMOS RADIOLÓGICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ÁGUA
MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS QUÍMICOS, EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, MÓVEIS HOSPITALARES E PARA ESCRITÓRIOS EM GERAL, AR
CONDICIONADO, ELETRO-ELETRÔNICOS, TECIDOS, CALÇADOS, UNIFORMES,
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PRÓTESES, APARELHOS AUDITIVOS.
REPRESENTAÇÕES, CONSULTORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES.

iClátiSula Quinta |

O Capital Social da uociedade è do RS 1.200«000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais),

divididos em 1.200.000 (Um Milhão e Duzentas Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real)
cada uma. assim distribuídas:

Sócios N" de quotas Participação Valor em RS

JOAQUIM CORDEIRO DE LIMA 360.000 (qts) = 30% RS 360.000,00

ESPÓLIO DE JORGE BATISTA RAIMUNDO.c/ 350.000 (qtsj = 30% RS 36ü.D(X) üO

ANDERSON RODRIGUES SILVA 360.000 (qts) = 307a RS 360.000.00

RODOLPHO RODRIGUES RAIMUNDO.... 60.000 (qts) =  5% RS 60.000,00

i SIDNEY DE CASTRO PEREIRA 60.000 (qts) =  5% RS 60.000.00

i TOTAL 1.200.000 (qts) = 100% RS1.200.000.00

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Capital Social está totalmente Integralizado em Moeda Corrente do|
País e Lucros Acumulados,

PARÁGRAFO SEGUNDO - As quotas do Capital Sccial nâo podem ser utilizadas pelos sócios para
garantia de suas obrigações perante terceiros, sendo vedada a sua oneração.

Cláusula Sexta

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As reuniões dos sócios sâo realizadas na sede social, dispensar-se-á W
reunião quando todos decidirem por escrito sobre as matérias objeto da mesma, na forma do § 3° do

Artigo 1072 do Código Civil.
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PARÁGRAFO SEGUNDO -- A reunião ordinária (anual) dos sócios é no dia 30 de Abril, ás
I4h00min do ano subseqüente, para tomar as contas dos administradores e delitserar sobre o
Balanço Patrimonial e de resultado econômico, dispensada a convocação formal, salvo se tiouverem
outros assuntos a serem incluídos na ordem do dia e / ou mudança do local, data, ou horário,
devidamente justificada, quando, então, observar-se-ão, as disposições sobre as reuniões
extraordinárias, no que couber.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As reuniões dos sócios sõo instaladas, presididas e secretariadas

segundo o que dispõe o Art.1074, e seus §§ e o Art.1075, podendo ser convocado um empregado
do sociedade para secretariar os trabalhos; quanto a Ata. lavrada no livro próprio, observar-se-á o
disposto nos §§ 1" ao 3° do Art. 1075 do Código Civil.

PARÁGRAFO QUARTO - As deliberações sociais sobre as matérias legais ou contratuais são
tomadas segundo estabelecido pelo Código Civil.

I Cláusula Sétima

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela íntegralizaçâo do capital social, nos termos do Art. 1052 do Código Civil/2002

Cláusula Oitava

As quotas do Capital Social são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o
consenlirnento expresso dos sócios, çaljendo em Igualdade de condições o direito de preferência ao
sócio que queira adquiri-las.

Cláusula Nona

A Administração da sociedade e o uso do nome comercial são exercidos pelos sócios majoritários
em conjunto de dois ou mais sócios, que representarão a sociedade ativa e passivamente, em juízo
ou fora dele, tendo amplos e lotais poderes para gerir os negócios da mesma, não podendo assinar
isoladamente pela empresa, e sendo vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos
interesses da sociedade.

Parágrafo IJnico: Para negócios que importem na aquisição ou alienação de bens do
Patrimônio social, tais como financiamentos, fianças endossos é
indispensável à assinatura de todos os sócios majoritários.

□[Cláusula Décima

A sociedade possuí uma Filial situada na cidade de Goiânia-GO. na AVENIDA B. N° 293,'
QUADRA 25, LOTE 04. JARDIM SANTO ANTÔNIO, CEP: 748534)30, tendo como título do
estabelecimento CIENTÍFICA HOSPITALAR - ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, com
Contrato Social devidamente registrado e arquivado na JUCEG sob o n'52900710783, por
despacho na sessão do dia 02/06/2015 e inscrita no CNPJ/fi/IF sob o n' 07.847.837/0002-09, com a
atividade de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
ADMINISTRATIVO. Com o inicio das atividades em 02/06/2015 (02 de Junho de 2015)
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utilizando-se do mesmo capilal da matriz, com a denominação nome de fantasia; CIENTÍFICA
HOSPITALAR - ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO.

Cláusula Décima Primeira

Anualmente a 31 de Dezembro é levantado o balanço geral do ATIVO E PASSIVO, bem como a
demonstração de resultados do exercido, o crédito verificado, se positivo, será levantado para a
conta de lucros acumulados para futuros aumentos do Capilal Social e se negativo, para prejuízo a
amortizar, conforme Legislação do Imposto de Renda em vigor.

PARÁGRAFO tJNICO: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e, se for o caso, designará administradores,
nos lermos dos Artigos 1071,1072 e 1078 do C/2002.

Cj Décima Segunda |

A morte ou retirada de qualquer um dos sódos, não acarretará na dissolução da sociedade, que
continuará a existir com os outros sócios. Na hipótese de falecimento de qualquer um dos sódos, os
herdeiros do sócio falecido, de comum acordo, exercerão direito a cota. Entretanto, não havendo
interesse dos sócios restantes da sociedade, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros do
sódo faiecido a sua cota capital e as partes dos lucros líquidos que deverão ser apurados em
balanço social na data do evento.

Cláusiiia Décima Terceira

! odos OS sócios têm direitos à retirada mensal a titulo de PRO—LABORE, que é fixado de comum
acordo, independente da administração, respeitando a legislação vigente.

Cláusula Décima Quarta

Os sócios administradores declaram sob as penas da lei. que não estão impedidos de exercerem a
administração da sociedade, seja 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, por crime íalimentar, de prevaricação, peita suborno, concussâo. peculato, ou crime contra
a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as
relações de consumo, a fé pública e a propriedade.

Cláusula Décima Quinta j

Os casos omissos ao presente instrumento são resolvidos pela Legislação em vigor.

E. por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 1(uma) única via que será
assinada pelos sócios contratantes.

PARÁGRAFO tJNÍCO: Fica eleito o foro da cidade de GoIânIa-GO. para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Goiânia-GO. 24 de Janeiro de 2019.

Ruí 6. 10Õ. Cd E-2. Ll.tS. Svlor Universitário, Golânia*G0, Fcuur (B?) 3251-5320 I 3093-5748
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RP0OLP94O RODRIOI^S RAIMUNDO
C.P.F.: 008.644.451-48

ANDERSON RODI

C.P.F.: 905.11

UBS SILVA

1-87

mmMMi. /mi/4
CASTRO PEREIRA

C.P.F.J 383.337.831-04

'^ESPÓLIO DE J^GE BATISTA
RAIMUNDO

C.P.F.: 300.268.061-34

Neste ato rcprosentado pela Invontarlanto

MARIA JOSÉ RODRIGUES

C.P.F,: 509.084.131-49
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CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/3019 14:32 SOB N* 20190188685.
PROTOCOLO: 190108685 DE 22/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
119019823S4. NIRB: 5220227723S.
CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossl
SECRBTÃRIA-GBRAL

GOIÂNIA, 03/05/2019
www. porcaldoeotpreendedorgolano .go. gov. br

A validada daaca documauto. ae Impresso, Cies aujeitio s cosiprovsção do sua aucenclcIdade dos respectivos portsld
Informando seus respectivos códigos de verificação
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; 66530303200853060168-11; Data: 03/03/2020 08:55j45Cód. Autenticação

-. Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV47075-IH3D; jI;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

?,^"'™^""1fiS?3ira 08 dados do ato om: https;//8oiodigital.t|pb.jus.br i;.!

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 certifica que em 22/02/2019, foi realizado para a empresa

CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, o registro de eventos para sua(s) riliais(s). conforme segue;

Protocolo Arauivameiito Ato/Evento Nire"' • -  Endèi^

190188685 20190188685 002 / 024 52900710783 07.847,837/0002-09 Avenida b. 293

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 14!32 SOB N' 20190188685.
PROTOCOLO! 190188SBS DE 22/02/2019. CÕDIGO DB VERIFICAÇÃO:
11901982354. NIREs 52202277235.
CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SBCRETÃRIA-GBRAL
GOIÂNIA. 03/05/2019

"  www. portaldoaaçiraandedorgoi ano. go. gov. br

A validade deste documento, se iaqpresso, fica sujeito à cosqprovaçSo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Te!.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorío@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação DigitaP ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes^.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Se/o Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/03/2020 09:12:00 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório /\zevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httDs://autdiQital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1474753

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 03/03/2021 08:55:46 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 66530303200853060168-1 a 66530303200853060168-11
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008. Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

Pre3;t(S&ido da República
CmOte

l/CKliaa Paevttóna N * 2.203-2,
de24daa3C«toa«2O0l. *»1Í5CS|ÍC

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/66530303200853060168 l/l
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Te!.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevèdo de Miranda Cavalcanti, oricial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digitar ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A aulenlicação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/08/2019 12:58:49 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de
acordo com o Art. 1°. 10® e seus §§ 1® e 2® da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httDs://autdiaital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1318847

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 08/08/2020 12:04:46 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 66530808191158090707-1 a 66530808191158090707-9
'Legislações Vigentes: Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Provisória n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei
Estadual n® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

N  • m »m$m •» c

PnsMiiocüt da Rufkjbliei)

Moú»9a PtovnAna N • 2.203-2.
átíAóa «gottti da 2001.

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/66530808191158090707 1/1
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repiJblica federativa do brasil

ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber /^evèdo de Miranda Cavalcanti, Oficiai do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digitar ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N® 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/03/2020 14:26:21 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1®, 10® e seus §§ 1® e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório /^evêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiqital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1492440

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 26/03/2021 14:23:50 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 66532603201421220753-1 a 66532603201421220753-6
'Legislações Vigentes: Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

* MhnMtriP» {71TI
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https://autdigital.a2evedobastos.not.br/home/comprovante/66532603201421220753 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 07.847.837/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa,

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:37:44 do dia 31/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2020.

Código de controle da certidão: 0D5C.D907.9828.ED6A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA RECEITA

SUPERINTENDÊNCIA DE RECUPERACAO DE CRÉDITOS

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 24446178

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ

07.847.837/0001-10

DESPACHO (Certidão valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.  :|c. :|c. :|c. :««. *• *■ *• *' *• *' *• *' *' *• *• *• *- *- *• *• *

. *. *. ♦. *. *. *. Hn. j|c. *. ♦. *. ♦. *. *. *. *. *. *

.  9|t. ;|(. ♦. +. +. *. *• *■ *• *< *> *• *• *• *• *• *• *; *

.  4«. !(:. :)«. íH. *• *• *• *• *' *• *• *• *• *• *' *• *• 4!

. *. *. *. :)!. *. *. *. +. *. *. *. *. *. +• +. +. *. *. *• *• *• *• *• *

. *. ♦. +. +. Hi. *, ». *. ♦. ♦. ♦. *. *. *. +. *. *. *• *■ *• *• *

. *. *. +. +. +. *. *. ♦. *• *. *. *. *. +• +. *. *• *• *• *

.  9|c> 3)c> *• *• *• *• *' *' *• *• *• *• *• *' *• *• *• *

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão e expedida nos temios do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento hábil para comprovar a regularidade fi scal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidão VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
http://wvvw.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida

ativa e COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.587.252.568 EMITIDA VIA INTERNET

SGTl-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 4 MAIO DE 2020 HORA: 7:33:5:8
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA
MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1215481

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO; CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 7847837000110 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: O

ENDEREÇO: AVENIDA ANAPOLIS, Nr. SN. Qd. 29A, Lt. 0006, Bairro: VILA BRASÍLIA, APARECIDA DE
GOIANIA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal n° 046/2011,
para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima
citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados
pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas
tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e
constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 03 Junho 2020.

EMITIDA: Segunda-feira 04 Maio 2020 às 07:33:24

Código de Validação: 127911215481

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade
no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

QRCode

IMPRESSÃO: 04/05/2020 - 07:33:24 - SSERVICOSONLINE*

1.4-D T.A.J-25/04/2013

PAGINA 1 /I

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA
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2:AIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.847.837/0001-10
Razão SocIaliciENTiFicA medica hospitalar ltda

Endereço: AV anapolis sn qd 29A li 06 / vila brasilia / aparecida de
GOIANIA / GO / 74911-360

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031404491612750480

Informação obtida em 04/05/2020 07:48:54

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

hUps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consullaEmpregador.jsf 1/1
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FODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.847.837/0001-10

Certidão n°: 10213779/2020

Expedição: 04/05/2020, às 07:49:57
Validade: 30/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 07.847.837/0001-10, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

i-nci t.0Li;!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N*" 13.655.436/0001-60

Sâo Desídérío, 08 de maio de 2020.

limo. Sr.

João Antonio Rodrigues Linhares

M.D. Secretário Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Orçamento.

São Desidério/BA

Assunto: Autorização para abertura de Processo Licitatório

Senhor Secretário,

Quanto à solicitação da Secretaria de Saúde de autorizar ao setor de Compras

para abertura do processo licitatório na modalidade Dispensa de Licitação, para

contratação de empresa especializada para aquisição de materiais necessários para

ações de prevenção e enfrentamento de emergência da pandemia da COVID -19 nos

serviços de assistência à saúde do Município.

Justifica-se a escolha da modalidade de Dispensa de licitação, tendo em vista a

particuiarídade de execução do objeto, como passamos a aduzir:

A aludida contratação justifica-se devido a necessidade do cenário existente, uma

das importantes questões envolve as contratações públicas, tendo em vista que as

contratações diretas da administração pública, instituto jurídico pertencente ao ramo do

direito administrativo tem sido bastante estudado, discutido nos últimos dias, haja visto o

estado de saúde pública que assola o mundo e logicamente o Brasil por causa do COVID

Praça Emerson Barbosa, n*' 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ IT 13.655.436/0001-60

--19, tendo em vista a premente necessidade dos governos terem que agir com rapidez

para atender aos anseios da necessidades existente frente ao abstrato

Solicito que seja remetido à contabilidade para informar recursos orçamentários para o

exercício.

Após a informação da dotação orçamentária, deverá ser encaminhado ao setor

de compras para continuidade do tramite do Processo, atendendo na íntegra a Lei

Federal n° 8.666/93, Art. 24 Inciso II e alterações posteriores.

Quanto a sua solicitação: AUTORIZO A ABERTURA DO PROCESSO

LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA.

Atenciosamente,

Jose^CaiJes de Carvalho
Prefeito Municipal

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000..
Telefax: (77)3623-2145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/0001-60

São Desidério, 08 de maio de 2020.

lima Sr®.

Ávila Isadora Queiroz Santos

M.D. Contadora -CRC -BA n° 039059.

ASSUNTO: Dotação Orçamentária.

Prezada Senhora,

Em atenção à solicitação do Prefeito Municipal, solicito a V. Sa. que informe a

disponibilidade Orçamentária para aquisição de materiais necessários para ações de

prevenção e enfrentamento de emergência da pandemia da COViD -19 nps serviços

de assistência à saúde do Município.

Por oportuno, solicito que encaminhe ao setor de compras para elaboração da dispensa e

contrato atendendo ao Art. 24 inciso II da Lei de Licitações - Lei 8666/93 e a Art. 1°,

Inciso I, alínea b da Medida Provisória 961 de 06 de maio de 2020.

Atenciosamente,

João Antônio Rodr^es Linhares.
Secretário Municipal de Administração F^nejamento Finanças e Orçamento

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ IT 13.655.436/0001-60

São Desidério, 08 de maio de 2020.

limo Sr.

Gustavo Henrique Barbosa dos Reis

Chefe do Setor de Compras e Licitações

ASSUNTO: Dotação Orçamentária.

Senhora Cleia Magna,

Em atenção à solicitação do Secretário Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e

Orçamentos, referente à disponibilidade Orçamentária para Aquisição de materiais necessários
para ações de prevenção e enfrentamento de emergência da pandemia da COVID -19 nos

serviços de assistência à saúde do Município, informo abaixo os seguintes recursos

Orçamentários para atenderem as despesas, declaro que os mesmos estão em conformidade
aos Arts. 15,16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade: 02.07.001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS.
Projeto atividade: 10.305.002.2.057 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde

Elemento de despesa: 3.3.90.390.00 - Material de Consumo

Fonte: 14 - transferência de recurso do SUS

Por oportuno, solicito que encaminhe ao jurídico para apreciação da minuta do contrato e realize o

processo administrativo atendendo ao inciso/II oá Lei de Licitações - Lei 8666/93 e a Art. 1°, Inciso
I, alínea b da Medida Provisória 961/dCOD dêTnaio de 202.

Ávila Izadora Queiroz Santos
Contadjóra - CRC - BA no 039059

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

CNPJ:13.655.436/0001-60

DISPENSA DE LICITAÇÃO 036/2020

JUSTIFICATIVA DO SETOR DE COMPRAS

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais necessários para

ações de prevenção e enfrentamento de emergência da pandemia da COViD -19 nos serviços

de assistência à saúde do Município.

BASE LEGAL: Art. 24 inciso II da Lei de Licitações - Lei 8666/93 e a Art. 1°, Inciso I, alínea b da

Medida Provisória 961 de 06 de maio de 2020.

•  Unidade: 02.07.001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS.

•  Projeto atividade: 10.305.002.2.057 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde

•  Eiemento de despesa: 3.3.90.390.00 - Material de Consumo

•  Fonte: 14 - transferência de recurso do SUS.

CONTRATADOS:

EMPRESA: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n°

03.434.444/0001-23, no valor R$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinqüenta reais).

EMPRESA: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ n® 07.847.837/0001-10,

no valor R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Informam os presentes autos de solicitação proveniente da Secretaria Municipal de Saúde,
tendo como finalidade contratação de empresa especializada para aquisição de materiais
necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência da pandemia da
COVID -19 nos serviços de assistência à saúde do Município.

Tendo sido incumbido de adotar os trâmites legais para a Contratação de empresa especializada par^

Aquisição de materiais necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência da

Pça Emerson Barbosa, n® 01, Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145



62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO
CNPJ;13.655.436/0001-60

pandemía da COVID -19 nos serviços de assistência à saúde do Município, para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; passamos a expor o que segue;

O covid-19, doença causada pelo coronavírus, surgiu em Wuhan, na China, em dezembro dc

2019. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou a situação come

pandemia, são mais de 115 países afetados pelo vírus, com muitas vítimas fatais até o momento.

Preliminarmente, no fim de janeiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surte

constitua Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional.

O  Ministério da Saúde do Governo Federal no Portal da Internet

https://coronavirus.saude.gov.br/, o coronavírus é uma família de vírus que causam infecções

respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na

China.

Nesse cenário, uma das importantes questões envolve as contratações públicas, tendo em

vista que as contratações diretas da administração pública, instituto jurídico pertencente ao ramo

do direito administrativo tem sido bastante estudado, discutido nos últimos dias, haja visto o estado

de saúde pública que assola o mundo e logicamente o Brasil por causa do COVID - 19, tendo em

vista a premente necessidade dos governos terem que agir com rapidez para atender aos anseios

da necessidades existente frente ao abstrato.

Nessa seara, a Presidência da República sancionou a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de

2020, com alterações pela Medida Provisória n® 926 de 20 de março de a referida Lei "dispõe

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019", ou seja, está instruindo

processo de DISPENSA de LICITAÇÃO para aquisição desses materiais conforme artigo 4 ° da

referida lei, prescreve uma série de medidas a serem adotadas para enfrentara situação de

emergência, dentre elas a dispensa de licitação.

Pça Emerson Barbosa, n® 01, Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO

CNPJ; 13.655.436/0001-60

Com a publicação da Medida Provisória 961 de 07 de maio de 2020, em seu Art Art. 1°,

Inciso I, alínea b aumentando os valores dos Incisos I e II da Lei 8.666/93, para dar celeridade e

eficiência às aquisições e contratações, que possibilitem o pronto enfrentamento à situação,

visando assim diminuir a burocracia.

Optou pela Dispensa de licitação atendendo ao Art. 40, § 2° da Lei 8.666/93, tendo a sua

baliza de preço para poder atender a uma aquisição mais vantajosa, atendendo assim ao Art. 3*^ da

Lei de Licitações e Contratos, bem como pelo valor ser abaixo do permitido pela Medida Provisória

961 de 07 de maio de 2020. O Setor de Compras, por meio da presente, apresentou a justificativa

acima, bem como as motivações.

O art. 24, II, da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que é DISPENSÁVEL a

licitação quando o valor para contratação de serviços for de até 10% (dez por cento) do valor

estipulado no art. 23, II, "a", R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais). Mas-diante da

situação emergencial a Medida Provisória 961 de 07 de maio de 2020, prevendo um aumento nos

Incisos I e II.

"Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

11 - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite

previsto na alínea a do inciso II do artigo anterior** e para alienações, nos casos

previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,

compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;"

**"Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a lil do artigo

anterior serão determinadas em função dos seguintes limites*, tendo' em vista o

valor estimado da contratação:

(...)

Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO
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II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: a) convite - até R$

176.000,00** (cento e setenta e seis mil reais);"

Art. 1° Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos,
de todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:

I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e 11 do caput do àtt. 24 da Lei
n° 8.666. de 21 de junho de 1993. até o limite de:

a) para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde
que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, para
obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser
realizadas conjunta e concomitantemente; e

b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil
reais) e para alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só
vez;

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

A escolha do fornecedor foi calçada nas propostas de preços apresentadas, entre as

propostas apresentadas as cotações das empresas EMPRESA: FORMED COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n° 03.434.444/0001-23, no valor R$

7.350,00 (sete mil trezentos e cinqüenta reais). EMPRESA: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

LTDA, inscrita no CNPJ n® 07.847.837/0001-10, no valor R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e

quatrocentos reais), apresentaram a melhor proposta com o valor total de R$ R$ 33.750,00 (trinta

e três mil setecentos e cinqüenta reais).

É a mais vantajosa para Administração, atendendo assim ao Art. 3® da Lei de Licitações e

Contratos.

A escolha da proposta mais vantajosa teve como base os preços pesquisados pelo setor de

compras da Prefeitura Municipal, onde foram cotados os preços em 03 empresas na área de

dosimetria de radiação, e as 03 (três) empresas apresentaram cotações atendendo a todo o objeto,

assim sendo, a que escolha recaiu na empresa citada.

Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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DA DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE

Para efetivação da dispensa da licitação a empresa escolhida deverá estar em dia com as

certidões:

> Apresentar o ato constitutivo ou contrato social, cédula de identidade, e CPF do

representante legais.

> Certidões Conjuntivas de Débitos Tributos Federais e Dívida Ativa da União;

> Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;

> Certidão Negativa de Débitos Estadual;

> Certidão Negativa de Débitos Municipal;

Assim sendo, atendido o disposto nos artigos 23, inciso II, alínea "a", e 24, inciso II, da Lei n°

8.666/93, a Medida Provisória 961 de 07 de maio de 2020 e de forma a cumprir o disposto no art.

26 da mesma lei, apresentamos a presente Justificativa para ratificação.

São Desiderio, 08 de maio de 2020.

Gustavo Henrique Barbosa dos Reis

Chefe do Setor de Compras e Licitações

Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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São Desidérío, 08 de maio de 2020

À PROCURADORIA JURÍDICA

Referente: Minuta do Contrato:

Dispensa N° DP - 036/2020 e Processo Administrativo n° 474/2020

Senhora Procuradora,

Atendendo a determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e do

Secretário de Administração e Planejamento referente à realização de procedimerito licitatório

para aquisição de materiais necessários para ações de prevenção e enfrentamento de

emergência da pandemia da COViD -19 nos serviços de assistência à saúde do

Município.

A aludida contratação justifica-se devido a necessidade da Aquisição de materiais

necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência da pandemia da COVID

-19 nos serviços de assistência à saúde do Município.

A Base Legai prevista no Art. 24 inciso II da Lei de Licitações - Lei 8666/93 e a

Art. 1°, Inciso I, alínea b da Medida Provisória 961 de 06 de maio de 2020.

Após cotação as empresas com menores preços são: EMPRESA: FORMED

COMERCiO DE PRODUTOS HOSPilALARES LIDA, inscrita no CNPJ n® 03.434.444/0001-

23, no valor R$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinqüenta reais), item 02.

EMPRESA: CiENTiFiCA MEDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ n° 07.847.837/0001-

10, no valor R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais). O VALOR TOTAL R$

33.750,00 (trinta e três mil setecentos e cinqüenta reais ), item 01.

Optou pela Dispensa de licitação atendendo ao Art. 40, § 2° da Lei 8.666/93, tendo a sua

baliza de preço para poder atender a uma aquisição mais vantajosa, atendendo assim ao Art.

3° da Lei de Licitações e Contratos, bem como pelo valor ser abaixo do permitido pela Medida

1

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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Provisória 961 de 07 de maio de 2020. O Setor de Compras, por meio da presente, apresentou

a justificativa acima, bem como as motivações.

Atenciosamente,

Güktavõ Henrique Barbosa dos Reis

Chefe do Setor de Compras e Licitações

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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PARECER JURÍDICO N® 086/2020- PGM/PNISD

Processo Administrativo n® 474/2020

MODALIDADE; DISPENSA DE LICITAÇÃO - Art. 24, II, da Lei n® 8.666/93
alterado pela Medida Provisória N® 961, de 06 de maio de 2020

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS.
DISPENSA DE LICITAÇÃO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA AÇÕES DE
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA
DECORRENTE DA COVID-19 NOS SERVIÇOS Ã SAÚDE DO
MUNICÍPIO. VALOR; R$ 33.750,00 (TRINTA E TRES MIL,
SETECENTOS E CINQÜENTA REAIS). APROVAÇÃO.

Foi encaminhado a esta Assessoria Jurídica o procedimento de
Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93,
e no art. 1® da MEDIDA PROVISÓRIA N» 961, de 06 de maio de 2020, com
vistas à "aquisição de materiais e insumos necessários para ações de
prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da covid-19 nos
serviços à saúde do município, no valor: r$ 33.750,00 (trinta e tres mil,
setecentos e cinqüenta reais), para emissão de parecer consultivo acerca da
documentação e minutas apresentadas. A manifestação jurídica tem o escopo
de assistir a autoridade assessorada, cujo parecer não tem caráter vinculativo
nem decisório, razão pela qual deve ser submetido á apreciação da autoridade
superior.

Constam dos autos os seguintes documentos:

Pça Emerson Barbosa, n^Ol - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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1. Memorando Interno do Secretário Municipal de Saúde Sr. José Neves
Barbosa solicitando autorização do Chefe do Executivo

2. Termo de Referência

3. Cotação de preços

4. Autorização de abertura de processo licitatório;

5. Solicitação da Despesa, com a Manifestação Técnica, a Justificativa da
necessidade da contratação, objetivos e distinção finalística/administrativa

6. Dotação Orçamentária;

7. Solicitação de Parecer Jurídico

8. Minuta do Termo de Contrato;

9. Documentos do contratado, incluído a sua proposta de preço pelos serviços
ofertados;

Sublinhe-se que os autos vieram para emissão de parecer
jurídico, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n» 8.666/93.

É o breve relatório.

Trata-se de consulta acerca das contratações voltadas ao
enfrentamento da emergência em saúde pública derivada da propagação do
novo coronavirus (COVID-19). bem como das requisições administrativas de
idêntico desiderato. à luz das regras erigidas pela Lei Federal n" 13.979/20.
com a redação dada pela Medida Provisória n° 961. de 2020. que altera o valor
da Dispensa de Licitação prevista no art. 24. inciso I e II da Lei n. 8.666/93.
que assim dispõe:

Art. 24. É dispensável a licitação:

I - para obras e serviços de engenharia de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que
não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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serviço ou ainda para obras e serviços da mesma
natureza e no mesmo local que possam ser

realizadas conjunta e concomitantemente

li - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez
por cento) do limite previsto na aiinea "a", do inciso 11 do
artigo anterior e para alienações, nos casos previstos
nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez;

Com a edição da Medida Provisória N° 961, publicada em 06
de maio de 2020, foram alterados os valores para dispensa de licitação, bem
como foram modificados a forma de pagamento dos contratos, podendo
inclusive ser realizado pagamento antecipado conforme a necessidade.
Vejamos, na íntegra, o que dispõe a referida MP.

Presidência da República
Secretarla-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

MEDIDA PROVISÓRIA N° 961. Pg 6 DE MAIO DE 2020

Autoriza pagamentos antecipados nas
licitações e nos contratos, adequa os limites
de dispensa de licitação e amplia o uso do
Regime Diferenciado de Contratações
Públicas - RDC durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atríbuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei.

Art. í® Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de
todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:

1 - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e ii do caput do art. 24 da Lei n°
8.666. de 21 de iunho de 1993. até o limite de:

Pça Emerson Barbosa, n«01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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concomitantemente; e

alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

II-o

que:

pagamento antecipado nas licitações e nos contratos peta Administração, desde

a) represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do
serviço; ou

b) propicie significativa economia de recursos; e

serviços, compras, alienações e locações.

§ 1° Na hipótese de que trata o inciso il do caput. a Administração deverá:

i  . prever a antecipação de pagamento em editai ou em instrumento formai de
adjudicação direta; e

li. exigir a devolução integrai do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto.

§ 2° Sem prejuízo do disposto no § 1', a Administração poderá prever cautelas aptas a
reduzir o risco de inadimplemento contratual, tais como:

i - a comprovação da execução de parte ou de etapa iniciai do objeto pelo contratado,
para a antecipação do valor remanescente,

a - a prestação de garantia nas modalidades de que trata oart ÕR da Lei n'8.666, de
1993, de até trinta por cento do valor do objeto;

III - a emissão de título de crédito pelo contratado.

Pça Emerson Barbosa, 1 - Centro, Sao Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por

representante da Administração: e

V- a exigência de certificação do produto ou do fornecedor.

§ 3° É vedado o pagamento antecipado peia Administração na hipótese de prestação de
'ijs com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

prorrogações.

Art. 3° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de maio de 2020; 199' da independência e 132° da República.

jairmessiasbolsonaro
Paulo Guedes

Diante dos dispositivos supra, nota-se que a escolha da
Administração pela Dispensa de Licitação, amolda-se perfeitamente nos
ditames da Medida Provisória n® 961/2020.

Desta forma, compuisando os autos administrativos, no
entendimento desta procuradoria, no que se refere à Minuta do Contrato, este
se encontra dentro das exigências previstas na legislação, bem como que os
atos até então praticados foram dentro da legalidade, não havendo nada que
possa obstar o prosseguimento do feito.

Quanto à justificativa da contratação, não cabe a Assessoria
Jurídica adentrar no mérito das opções do Administrador, exceto quanto aos
preceitos legais, se afrontados.

Quanto à escolha das empresas vencedoras constam nos
autos que as mesmas apresentaram cotação com menores valores, ou seja a

Pça Emerson Barbosa, n«01 - Centro, São Desidério/BA. TEL; (77) 3623-2145
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empresa FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ- 03.434.444/0001-23 cotou máscara cirúrgica tripla, cx com 50 unidades
por R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 36.000,00(trinta e seis mil reais)
as 120 caixas e as máscaras N95 no vaior de 24,50 a unidade, totalizando R$
7 350 00 (sete mil, trezentos e cinqüenta reais), A empresa CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10 apresentou proposta
com os seguintes valores; Máscaras N95 R$ 25,00 a unidade vezes 300
unidades totalizando R$ 7.500,00 e Máscara cirúrgica tripia R$ 220,00 a cx,
totalizando R$ 26.400,00 as 120 caixas; a empresa JM PRODUTOS DE
CONSUMO LTDA apresentou orçamento para Máscara cirúrgica tripla de R$
249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) o valor unitário da cx e R$
186.000,00 para 750 caixas, já as máscaras N95 a unidade custa R$ 39,00 e
as 300 unidades R$ 11.700,00; estando atendendo a margem de valor
permitida no Art. 1° da Medida Provisória 961, de 06 de maio de 2020.

Notoriamente, a pandemia causada pelo novo coronavirus

(COVID-19) vem impactando fortemente a atividade administrativa do Poder
Público, seja pela concentração de esforços nos serviços de saúde, seja pela
rigidez das medidas emergenciais adotadas para evitar a propagação do vírus
na sociedade.

Ante ao exposto, conclui-se, quanto á instrução processual,
que os requisitos inerentes foram devidamente cumpridos no presente feito,
pelo que somos de parecer favorável a contratação, via Dispensa de Licitação,
das empresas FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
CNPJ; 03.434.444/0001-23, para as máscaras N95 no valor de 24,50 a
unidade, totalizando R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinqüenta reais) e a
empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-
10, com as Máscara cirúrgicas tripla no valor de R$ 26.400,00 as 120 caixas,
por apresentarem os menores preços e disponibilidade para fornecer o objeto
do presente processo administrativo.

É o Parecer.

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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À consideração superior.

São Desidério-BA, 08 de maio de 2020

Ermetina Pereira

OAB/BA N° 24.164

Procuradora Geral do Município

Portaria n° 010/2017

Pça Emerson Barbosa, n»01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N° 036/2020. PROCESSO N°
474/2020

DO OBJETO

O presente instrumento se refere a contratação de Empresa para aquisição de materiais

e insumos necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência

decorrente da pandemia da C0VID19 nos serviços de assistência a saúde do município

DA JUSTIFICATIVA

A dispensa de licitação para realização da cirurgia se funda no art. 24, II, da Lei

8.666/93, e Medida Provisória 961 de 06 de maio de 2020 e se justifica devido ao

enfrentamento do combate ao C0VID19. Cabe ao ente público assegurar a todos,

conforme está expressamente descrito no art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

DA EMPRESA

EMPRESA: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,

inscrita no CNPJ n° 03.434.444/0001-23, no valor R$ 7.350,00 (sete mil trezentos e
cinqüenta reais)

EMPRESA: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ n®
07.847.837/0001-10, no valor R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais)

DO VALOR

O valor total é de R$ 33.750,00 (trinta e três mil setecentos e cinqüenta reais )

DA BASE LEGAL

Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93 e a Medida Provisória n° 961 de 06/05/2020.

DA AUTORIZAÇÃO

Pça Emerson Barbosa, n®01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
compras@saodesiderio.ba.gov.br.
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Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
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São Desidérío, 08 de maio de 2020

JOSE CARLOS D
PREFEITO M

Pça Emerson Barbosa, n®01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
compras@saodesiderio.ba.|gov.br.
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SÃO DESIDÉRIO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N" 036/2020. PROCESSO N''
474/2020

DO OBJETO

O presente instmmento se refere a contratação de Empresa para aquisição de materiais

e  insumos necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência

decorrente da pandemia da C0VID19 nos serviços de assistência a saúde do

município. DA JUSTIFICATIVA; A dispensa de licitação para realização da cirurgia

se funda no art. 24, II, da Lei 8.666/93, e Art. 1°, Inciso I, alínea b da Medida

Provisória 961 de 06 de maio de 2020 e se justifica devido ao enfrentamento do

combate ao C0VID19. Cabe ao ente público assegurar a todos, confomie está

expressamente descrito no art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." DAS EMPRESAS:

EMPRESA: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,

inscrita no CNPJ n" 03.434.444/0001-23, no valor R$ 7.350,00 (sete mil trezentos e

cinqüenta reais). EMPRESA: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita

no CNPJ n° 07.847.837/0001-10, no valor R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e

quatrocentos reais). DO VALOR: O valor total é de R$ 33.750,00 (trinta e três mil

setecentos e cinqüenta reais ). DA BASE LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93

e Art. 1", Inciso 1, alínea b da Medida Provisória 961. DA AUTORIZAÇÃO:

Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. São

Desidério, 08 de maio de 2020. JOSÉ CARLOS DE CARVALHO - PREFEITO

MUNICIPAL

Pça Emerson Barbosa, n"01 — Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
compras@saodesiderio.ba.gov.br.
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DISPENSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO DESIDÉRIO

RAITHCAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÂO N" 036/2020. PROCESSO N°
474/2020

DO OBJETO

O presente instrumento se refere a contratação de Empresa para aquisição de materiais

e insumos necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência

decorrente da pandemia da C0VID19 nos serviços de assistência a saúde do

município. DA JUSTIFICATIVA; A dispensa de licitação para realização da cirurgia

se funda no art. 24, U, da Lei 8.666/93, e Art. 1°, Inciso I, aiínea b da Medida

Provisória 961 de 06 de maio de 2020 e se justifica devido ao enfrentamento do

combate ao C0VID19. Cabe ao ente público assegurar a todos, conforme está

expressamente descrito ao art. 196 da Constituição Federal: "A saúde ê direito de todos

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." DAS EMPRESAS;

EMPRESA: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,

inscrita no CNPJ n" 03.434.444/0001-23, no valor R$ 7.350,00 (sete mil trezentos e

cinqüenta reais). EMPRESA: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita

no CNPJ n° 07.847.837/0001-10, no valor RS 26.400,00 (vinte e seis mil e

quatrocentos reais). DO VALOR; O valor total é de R$ 33.750,00 (trinta e três mil

setecentos e cinqüenta reais). DA BASE LEGAL; Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93

e Art 1°, Inciso I, alínea b da Medida Provisória 961. DA AUTORIZAÇÃO;

Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. São

Desidério, 08 de maio de 2020. JOSÉ CARLOS DE CARVALHO - PREFEITO

MUNICIPAL

Pça Emcison Barbosa, n^l - Centro, São Dcsidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: O presente instrumento se refere a contratação de Empresa para aquisição de materiais e
insumos necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da pandemia
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