
ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Água Branca 

CNPJ 12.350.153/0001/48 

PROCESSO LICITATÓRIO  

PREFEITURA MUNICIPA 
DE AGUA BRANCA - AL 

p9. 04 	

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 25/2020 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de testes rápidos IGG/IGM unitários para a 
prevenção na disseminação do Novo Corona Vírus (Covid-19) 
destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município de 
Água Branca/AL. 
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PROTOCOLO GERAL 

PROTOCOLO N°: 08260010/2020 	 DATA DE ENTRADA: 26/08/2020 

DEPARTAMENTO: DEPARTAMETO DE PROTOCOLO - SMS 

FUNCIONÁRIO: - marinês correia dos santos 

REQUERENTE 

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ENDEREÇO: NÂO INFORMADO, 49, NÃO INFORMADO, ÁGUA BRANCA/AL 
TELEFONE: (82) 6344-1137 

ASSUNTO 
SOLICITAÇÃO 

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME OFICIO EM 
ANEXO N° 175/2020 

DATA 
ANDAMENTOS - 

DESTINO 

26/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 
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Estado de Alagoas 
Prefeitura Municipal de Água Branca 

Secretaria Municipal de Saúde 
CNPJ: 11.502.413/0001-90 

Oficio N°: 175/ 2020 
Destino: Gabinete do Prefeito 
Assunto: Processo de Dispensa 

Venho através do presente, solicitar a realização do processo de Dispensa de Licitação 
Conforme o art. 4 da Lei Federal n° 13.979 de fevereiro de 2020, para fornecimento de 
Teste Rápido IGG/IGM. teste unitário destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste 
município de Água Branca /AL. para a testar quando necessário for para a prevenção na 
disseminação do vírus COVID-19. Sendo assim, indicamos a empresa NORTH MED 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES EIREL1-EPP, inscrita flO 

CNPJ/ sobre o n° 23.236.167/0001-51, com sede na Rua Itabaiana, N° 780 - 
Belenzinho, cidade São Paulo! SP, CEP: 03171-010, que dentre as cotações de preços 
realizadas apresentou melhor valor estabelecido em mercado. Conforme documentos em 
anexo. 

Água Branca /AL, 26 de agosto de 2020. 

Antonio da Silva 
Secretário Municipal de Saúde 

Portaria de nomeação n° 312 de 19/09/2017 

Exmo. Sr 

José Carlos de Carvalho 

DD. Prefeito do Município 

Nesta 

Rua; Conágo Nicodenios, N -77 

57490-000 Água Branca —AL 

Tel: (82) 3644 - 1137 
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Prefeitura da Municipal de Agua Branca 
Cotação de Preços 

Razão Social da empresa: North Med Distribuidora de Produtos e Hospitalares Eireli-EPP 

CNPJ: 23.236.167/0001-51 	lnsc. Estadual 144.998.833.110 
Endereço Comercial: Rua Itabaiana, 780- Belenzinho - CEP 03171-010 - São Paulo/SP 
Fone comercial: (11)4562-1950 
E-mail comercial: comercial.northmed@gmail.com  
Nome do representante legal da empresa 
Nome: Sidney dos Santos 
Cargo.; Sócio-Proprietário 
Data de Nascimento: 01/09/1 983 
Estado Civil: Solteiro 
CPF: 313.150.408-08 RG: 43.392.111-0 SSP/SP 
Endereço Residencial: Rua Alvorada, 456 - Vila Olimpia - CEP 04550-000 - São Paulo/SP 
Telefone Pessoal: (11) 96777-2525 
Nacionalidade: Brasileiro 
E-mail pessoal: sidneysantos 1 hotmail.com   

PROPOSTA COMERCIAL 

Item Qtde Unid Descrotivo Marca Unit Total 

1 3.000 unid 
Teste do Covid 19 - IGM/IGG Nutriex 

R$ 
62,00 

R$ 
186.000,00 

CONDIÇÕES GERAIS 
PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO: Em até 05 dias. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Antecipado. 

Santander 
	 Ag. 3544 C/C 13006162-9 

NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES-EPP 
RUA: ITABAIANA, 780— A - BELENZINHO - CEP 03.171-010 - SÃO PAULO/SP 
CNPJ :23.236.167.0001-51- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 144.998.833.110 
TELEFONE: 11-4562 1950/(11) 96777-2525 	EMAIL: comerciaI.northmed@gmajl.com  
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São Paulo, 20 de Agosto de 2020. 

Sidney dos Santos 
Sócio-Proprietário 
RG 43.392.111 -0 

0FF 313.150.408-08 

r"23.236.1671000 1- 5 11  
NORTH MED DISTR. PROD. MED- 

H", LTDA. - EPP 
aItab&ne,18OA 

Belenzk'iho-cEPO3171O1O 

L 	sJPo•SP 	J 

NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES-EPP 

RUA: ITABAIANA, 780— A - BELENZINHO - CEP 03.171-010 - SÃO PAULO/SP 

CNPJ:23.236.167.0001-51- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 144.998.833.110 

TELEFONE: 11-4562 19501(11) 96777-2525 	EMAIL: comercial.northmed@gmail.com  
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IDEALE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI-ME 

Referente: Cotação 
Para: Prefeitura do Município de Água Branca 

PROPOSTA 

Item Qtde Unid. Descritivo Marca Unit Total 

01 3.000 Kit 
Teste do Covid 19 - IGM/IGG 

Labor 
Import R$ 80,00 R$ 240.000,00 

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias. 
Prazo de Entrega: 25 dias após a solicitação. 
Condições de Pagamento: 30 dias. 

NE6ADOS BANCÁRIOS 
Banco: ltaú 
Ag: 0375 
C/C: 07655-1 
Nome: Ideale Tecnologia em Saúde Eireli-ME 

São Paulo, dia 26 de agosto de 2019. 

Rosemeire Aparecida Disessa 
CPF 179.177.168-80 

RG 20.180.899-7 
Gerente Comercial 

Rua Taquari, 894, 51 163 Mooca São Paulo SP CEP 03166-001 
CNPJ 23.349.869/0001-41 1 NSC. ESTADUAL 140.062.930.114 

Email: idealesaudegmail.com  - Telefone (11) 4562.1950 / (11) 9.4140-0493 



Iuis Carlos dos - ritos 
RG 20.952.037-1 

CPF 264.751.088-12 
SÓCIO PROPRIETÁRIO 

Flada+med 
Comérc,ó & Representações Ltda. 

São Paulo, 26 de agosto de 2020. 

A 
PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA 

COTAÇÃO 

ITEM ESPECIDFICAÇÃO MARCA QUANTIDADE UNIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

1 Teste do Covid 19— IGM/IGG Nutriex 3.000 unid R$ 95,60 R$ 	286.800,00 

TOTAL R$ 286.800,00 
Condições Gerais 
Prazo de Entrega: 30 dias 
Prazo de Pagamento: 30 Dias 
Prazo de Validade da Proposta: 15 Dias 

Rua Teerã, 367 - Lapa - Cep.05301-000 - São Paulo - Fone/Fax (11)3416.1351 
CNPJ n°00.669.922/0001-96 - lnsc.Estadual n°148.912.784-111 - fladimed@hotmail.com  
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Valor Total do Ato: R$ 423 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA 

"NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP" 

CIJPJ 23.236.167/0001-51 

Pelo presente instrumento particular de ALTERAÇÃO CONTRATUAL, 
os abaixo assinados, Sr. CLÉRIO SILVA SOUSA FILHO, brasileiro, maior, 
empresário, solteiro, nascido em 31/10/1980, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 22.048.931-2-SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 
286.720.088-12, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São 
Paulo, à Rua Cônego Luis Gonzaga Biasi, n° 185 - Carandiru — CEP 02071-
030, Sr. PAULO ROGÉRIO DA SILVA, brasileiro, maior, empresário, 
solteiro, nascido em 21/11/1977, portador da Cédula de Identidade RG n° 
32.409.1 14-X-SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 279.587.168-85, residente e 
domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, à Rua Madre Luisa dos 
Anjos, n° 280 - Vila Nhocuné - CEP 03560-010, e Sr. RICARDO DE ASSIS, 
brasileiro, maior, empresário, solteiro, nascido em 18/08/1981, portador da 
Cédula de Identidade RG no 43.813.391-2-SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 
305.988.928-77, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São 
Paulo, à Rua Avai, n° 294 — Vila Bertioga - CEP 03188-020, ÚNICOS sócios 
componentes da SOCIEDADE LIMITADA que gira sob a denominação social 
de "NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA-EPP", estabelecida nesta Capital do Estado de São 
Paulo, à Rua Dias da Silva, no 1144 — Vila Maria - CEP 02114-002, conforme 
CONTRATO SOCIAL devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo — JUCESP sob n° 35229425126 em sessão de 
09/09/2015 e última Alteração Contratual registrada sob n° 532.562/15-0 
em sessão de 03/12/2015; resolvem, de comum acordo, e na melhor forma 
de direito, alterar CONTRATO SOCIAL, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CARTORIO AZEVEDO, BASTOS 	 : 

Autenticação Digital 
E C L C o n t a b III dada 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade, neste ato, o sócio 
RICARDO DE ASSIS, já qualificado, possuidor de 1% (Um porcento) do 
Capital Social, correspondente a 2.000 (Duas mil) quotas sociais, subscritas 
e integralizadas no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), livres e 
desembaraçadas de quaisquer õnus; o qual cede e transfere a totalidade das 
mesmas, pelo valor mencionado, ao SÓCIO remanescente, CLERIO SILVA 
SOUSA FILHO, declarando, o cedente, haver recebido o pagamento integral 
em moeda corrente nacional, dando ampla, geral e irrevogável quitação das 
quotas ora cedidas, nada mais tendo a reclamar. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Face à alteração acima o Capital Social, no 
valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 
(Duzentas mil) quotas sociais no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada 
uma, totalmente subscrito e integralizado cm boa e real moeda corrente 
nacional, passa a ser distribuído entre os sócios nas seguintes proporções: 

Clério Silva Sousa Filho 
	99% 198.000 Quotas R$ 198.000,00 

Paulo Rogério da Silva 
	

1% 	2.000 Quotas R$ 2.000,00 

TOTALIZANDO 
	

100% 200.000 Quotas R$ 200.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA: Em virtude das alterações acima, os sócios, de 
comum acordo, resolvem por CONSOLIDAR seu CONTRATO SOCIAL, 
conforme as cláusulas e condições seguintes: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA 

"NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP" 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade 'iiii sob a Denominação Social de 
"NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA-EPP", e lerA tri Ir e domicílio comercial nesta Capital 
do Estado de São Paulo, à Rua Dliir* dii Silva, n° 1144 - Vila Maria - CEP 
02114-002. 	

~\, 
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade 44 poli Objetivo Social a atividade de 
Distribuição e Venda de Mcdiofl*sMos e Drogas de uso humano; Ç' 
Produtos Médicos, Hosplt&ilL*rsIN, Odontológicos e Ortopédicos; 
Medicamentos e Drogas de UNO ve$.$tiArIo; Instrumentos e Materiais 
Cirúrgicos e de Laboratório; Próto*..ø Ad LoN de Ortopedia; Cosméticos, 
Produtos de Perfumaria, Higiene Pøø*ttsI ø Produtos do gênero. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou 
fechar Filial ou outra dependência, mediante Alteração Contratual assinada 
por todos os sócios. 

CLÁUSULA QUARTA:  O Prazo de Duração da sociedade será por tempo 
indeterminado, e a data de início de atividades é 20/07/2015. 

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social da empresa será de R$ 200.000,00 
(Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentos mil) quotas sociais 
no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, que os sócios 
subscrevem e integralizam, neste ato, em boa e real moeda corrente 
nacional, cuja participação de cada um consistirá na seguinte distribuição: 

Clério Silva Sousa Filho 

Paulo Rogério da Silva 

99% 198.000 Quotas R$ 198.000,00 

1% 	2.000 Quotas R$ 2.000,00 

TOTALIZANDO 	 100% 200.000 Quotas R$ 200.000,00 

Parágrafo Primeiro:  As Quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas 
ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, aos quais 
fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência 
para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão 
delas, a Alteração Contratual pertinente. 

Parágrafo Segundo:  A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
capital social. 

CLÁUSULA SEXTA: A Administração da sociedade caberá ao sócio, 
CLÉRIO SILVA SOUSA FILHO, bem como a responsabilidade pelos atos 
societários e sua representação ativa e passiva, em juízo ou fora dele, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no 
interesse da sociedade, ficando vedado, no entanto, o uso do nome 
empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios. 

CLÁUSULA SÉTIMA: O sócio-administrador assinará isoladamente pela 
sociedade, perante instituições bancárias, autárquicas e particulares. 

Autenticãçãõ Digital 
[00400100007 (1 dqoo 1,3 .r ,,. 001. 41,52 da 00470.1,50589301994099.6 inc. Xli 

65834,008.721 ,2 	.a,nflco a 010508*8 rageX 399zada leprodoçào Sei 
do 0001,0,000)9400001119901' 100401100110040050 O 01540,00,4080099 DO. lo 	 - 

Cód. Autenticação: 80081812180914380349-3; Data: 18/1212018 09:15: 

y 	
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C Al-4X53585-6201. 

- 	 Valor Total do AIO: R$ 4.23 	 - 
M. valordo Ma10d. Cao99o99 
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CLÁUSULA OITAVA: A título de Pró-Labore, o sócio-administrador poderá 
efetuar uma retirada mensal, em consonância com a legislação pertinente ao 
Imposto de Renda, cujos valores serão levados em conta de despesas no final 
de cada exercício financeiro. 

CLÁUSULA NONA: 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 encontrarem sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 

LJ 	relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA:  Ao término da cada Exercício Social, em 31 de 
dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  Nos quatro meses seguintes ao término do 
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administradores, quando for o caso. 

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

¼d 	balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único:  O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 
que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  Fica determinado que a sociedade não terá 
Conselho Fiscal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade poderá constituir procuradores 
com poderes especiais, devendo esses poderes ter prazo de validade 
determinado e específico, exceto os relativos às procurações "ad judicia", 
que poderão ter prazo indeterminado. As procurações em nome da 
sociedade sempre serão outorgadas pelo administrador. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  Os Casos Omissos neste Contrato serão 
regidos pela Legislação do Novo Código Civil regulado pela Lei 10.406/02. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  Fica eleito o Foro de São Paulo para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente 
instrumento em 03 (Três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 
(Duas) testemunhas, sendo uma via arquivada na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - JUCESP, para que produzam os seus legais efeitos. 

Clério Silva Soua Filho 
RG n° 22.048.931-2-SSP/SP 

Paulo Rogério da Silva 
RG n° 32.409.114-X-SSP/SP 

Ricardo de Assis 
RG n° 43.813.391-2-SSP/SP 

Testemunhas 

Jtffio Antonio de carvalho Lemos 
RG n° 8.006.512-0-SSP/SP 
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ALTERACÃO CONTRATUAL  

NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTLA — EPP 

CLÉRIO SILVA SOUSA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 
22.048.931-2 SSP/SP e do CPF 286.720.088-12, residente e domiciliado a Rua Cônego 
Luis Gonzaga Biasi, 185, Carandiru, CEP 02071-030, no município de São Paulo, Estado 
de São Paulo. - 
PAULO ROGÉRIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 
32.409.114-X SSP/SP e do CPF 279.587.168-85, residente e domiciliado a Rua Madre 
Luisa dos Anjos, 280, Vila Nhocuné, CEP 03560-010, no município de São Paulo, Estado 
de São Paulo; 

Na qualidade de únicos sócios e componentes da sociedade empresária que gira nesta praça 
sob a denominação Social de "NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP — CNPJ: 23.236.16710001-51", tendo 
sede à na Cidade de São Paulo/SP, á Rua Dias da Silva, 1.144, Vila Maria, CEP: 02114-
002, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com o Contrato Social registrado na 
JUCESP sob o n° 35.229.425.126 em sessão de 09/09/2015, resolvem alterar o contrato 
social conforme as seguintes clausulas e condições: 

Retira-se da sociedade o sócio CLÉRIO SILVA SOUSA FILHO (já qualificado acima), 
possuidor de 198.000 (Cento e noventa e oito mil) cotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um 
real) cada cota, que neste ato cede e transfere o novo sócio SIDNEY DOS SANTOS, 
solteiro, empresário, portador do RG 43.392.111 SSP/SP e do CPF 313.150.408-08, 
residente e domiciliado a Rua Japão, 206, Vila Santa Tereza, CEP: 09668-120, no 
município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, dando neste ato pleno e rasa 
quitação. 

Retira-se da sociedade o sócio PAULO ROGÉRIO DA SILVA (já qualificado acima), 
possuir de 2.000 (Duas mil) cotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada cota, que 
neste ato cede e transfere a nova sócia LARA BEATRIZ DISESSA SANTOS, brasileira, 
emancipada, solteira, empresária, portadora do RG 50.661.847-X- SSP/SP e do CPF 
410.528.298-05, residente e domiciliada a Rua Taquari, 894, apto 163, Mooca, CEP: 03166-
001, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, dando neste ato pleno e rasa quitação. 

O capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentos 
mil) cotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada cota, totalmente integralizado neste 
ato em moeda corrente do país e ficando assim distribuídos entre os sócios: 

QUOTAS R$ 

SIDNEY DOS SANTOS 198.000 198.000,00 
LARA BEATRIZ DISESSA SANTOS 2.000 2.000,00 

TOTAL 200.000 200.000,00 



LARA BEATRIZ ESSA SÂNTOS 
\  

São Paulo, lOde Julho de2OI7. 

cI;RI ri SIL A S lUSA FILHO 
(SÓCIÓ DEMITIDO) 

PAUL I(OGÉRIO DA S 
(SOCIO DEMITIDO) 

VA 

TESTEMUNHAS: 
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Arruda Nome: Carlos Alberto Laurentino 
RG no. 15.585.899 SSP/SP 
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A administração e rcprcsentaço dj, sociedade em Juízo ou fora dele, será exercida 
pelos sócios SIDNEY DOS SANTOS, nnegócios que digam respeito aos interesses da 
sociedade. 	 •. :: 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica facultado aos administradores, atuando em conjunto, 
nomear procuradores par iuríoo:dtetmiriido que nunca poderá exceder a um ano, 
devendo o instrumento dt prcur!ç 	eciTica0  os atos a serem praticados pelos 
procuradores assim nome d s. 	 - 

E por estarem assim de justos contratados assim a presente alteração em 3 (três) vias na 
presença de 2 (duas) testemunhas. 
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CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 	 Pg 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

http:llwww.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 00312014, 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: A8C12345-
XIX2) 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 NORTH MED DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na 
cópia autenticada, sendo da empresa NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/03/2020 15:43:49 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1,  10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

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

Código de Consulta desta Declaração: 1135976 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 05/03/2021 15:40:04 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 80081812180914380349-1 a 80081812180914380349-8 
2Legislaçôes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015. Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 
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PREFETURA MUNCIPA 
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NORTH MED DISTRIBUIDORA DE -PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 

CNPJ 23.26.167I0001-51 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL -E TI. 	SOCIEDADE LIMITADA EM 
- : F-IRELI 	- 

1. SIDNEY DOS SANTOS, solteiro, empresário, portador do RG 43.392.111 
SSP/SP e do CPF 313.150.408-08, residente e domiciliado a Rua Japão, 206, Vila 
Santa Tereza, CEP: 09668-120, no município de São Bernardo do Campo, Estado 
de São Paulo. 

Na Condição de único sócio da Sociedade Empresaria Limitada que gira nesta Capital à Rua: 
Itabaiana, N° 780 —Alto da Mooca - São Paulo/SP - CEP: 03171-010, sob a denominação social 
de NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA, conforme Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo sob o n° 35.229.425.126 em sessão de 09/09/2015, resolve transformar a Sociedade 
Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, 
a qual regerá doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta sociedade Limitada em Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a NORTH MED 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES ELRELI, com sub-
rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social da empresa será, no valor de R$200.000,00, 
(Duzentos Mil Reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade 
Ltda. 

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada. 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR 

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA 

Pelo presente instrumento particular de constituição de empresa individual de responsabil 
limitada Sr. SIDNEY DOS SANTOS, solteiro, empresário, portador do RG 43.39 
SSP/SP e do CPF 313.150.408-08, residente e domiciliado a Rua Japão, 206, Vila 
Tereza, CEP: 09668-120, no município de São Bernardo do Campo, Estado de São F 
com fundamento no artigo 980-A da Lei 10.406/2002, resolve constituir uma empresa mdi' 
de responsabilidade limitada de natureza empresária, a qual será regida pelas cláust 
condições seguintes, observando nas omissões as regras previstas para as sociedades limita 

-r 



   

PREFEITURA MUNICIPA 
DE ÁGUA BRANCA - A 

   

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL - SEDE - OBJETO .- PRAZO DE DURAÇ 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

A empresa girará sob o nome Empresaiia1 "NORTH MED DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELr' e terá sede e domicílio na Rua 

Itabaiana, N780-A, Alto daN1ooa:- Saio auJo/SF - CF-: 03171-010. 

Parágrafo Primeiro: Observadi as-  dispoições da kgisí&ção aplicável, a empresa poderá abrir e 

fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por 

decisão do titular. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

O objeto da empresa individual será, comércio atacadista de mercadorias em geral, sem 
predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, distribuição e venda de medicamentos 
e drogas de uso humano, produtos médicos, hospitalares, odontológicos e ortopédicos; 
medicamentos e drogas de uso veterinário; instrumentos e materiais cirúrgicos e de laboratório: 
próteses e artigos de ortopedia; cosméticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal e produtos 
do gênero. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

O prazo de duração da empresa individual será por tempo indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL - DAS QUOTAS DO CAPITAL - DA INTEGRALIZAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA: 

O capital social é de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), integralizadas neste ato em dinheiro, 
em moeda corrente nacional, pelo titular, a saber: 

Nome do Empresário 
Valor Total em

R$ 
SIDNEY DOS SANTOS 100% 200.000,00 

TOTAL 100% 200.000,00 

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital social integralizado. 

DA CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA: 

As quotas da empresa individual são indivisíveis perante a empresa e a terceiros, e não pcx 
estar representada por mais de um titular, e da mesma forma, não poderão ser cedi 
transferidas, alienadas, inclusive em relação aos direitos sobre as mesmas, sem o expn 
consentimento do empresário, o qual, em condições de igualdade e preço, terá sempre o dir 
de preferência e na proporção das quotas que é possuidor. 

Parágrafo Único: Havendo transferência da titularidade da empresa para outra pessoa e man 
o objeto social como prestação de serviços contábeis, necessariamente o novo titular deve 
profissionalmente habilitado dentro das normas estabelecidas pelo Conselho Fedel 
Contabilidade. 	 1 1 



PREFEiTURA MUNICIPA 
DE ÁGUA BRANCA - L 

DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL - DOS PODERES DO TI L 

CLÁUSULA SEXTA: 	 - 

A administração da empresa individual será exercida pelo titular, Sr. SIDNEY DOS SANTOS 
acima qualificado, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, 

tendo para tanto direito ao- aso- d.L d núiiàção :soià, a faculdade de movimentar contas 
bancárias, contrair empréstimos, reçeber r crar quit?ção,- mitir e endossar duplicatas, constituir 
procuradores em nome da erfttesaT para õ bem, deseiipei1ho das atividades sociais, podendo para 
tanto, sempre assinar isolada e indistintamente. 

Parágrafo Único: O titular, Sr. SIDNEY DOS SANTOS, declara sob as penas da lei que não 
possui nem é titular de nenhuma outra empresa nos moldes de empresa individual de 
responsabilidade limitada em qualquer parte do território nacional. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL - DA APURAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO - 
DA PARTICIPAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao 
levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as 
deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade 
limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou 

prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é 
possuidor. 

Parágrafo Único: No curso dos quatro meses posteriores ao encerramento do exercício comercial, 

o empresário deliberará quanto às contas patrimoniais e do resultado econômico e poderá efetuar 
a distribuição dos resultados de cada exercício. 

DO FALECIMENTO OU DA INCAPACIDADE SUPERVENIENTE DO TITULAR 

CLÁUSULA OITAVA: 

No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa 
continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de 
falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de 
incapacidade, será indicado pela família um representante legal na ocupará a condição de titular. 

Parágrafo Único: No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal 
continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se ref 
o 'caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, igual 
sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e 
demais nas mesmas datas dos meses subsequentes. 

DO DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA NONA: 

O titular, Sr. SIDNEY DOS SANTOS, acima qualificada, declara sob as penas da lei que i 
está impedido por lei especial de exercer a administração da empresa e nem condenado ou 
efeitos de condenação a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; 
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!' 	DOS SANTOS 

ALANA SAFIRA LEBRE 
RG: 44.510.502-1 SSP/SP 

CARLOS ALBERTO LAURENTINO 
RG: 15.585.899 SSP/SP 

PREFEITURA MUNICIPA 
- 	 DE ÁGUA BRANCA 

- 	
: - 

por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, yté pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, 
parágrafo 1° do Código Civil. 

DA LIQUIDAÇÃO DA - EMPRESA LNDLVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA 	 - 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

No caso de liquidação da empresa individual por interesse do titular será nomeado um liquidante, 
o qual administrará a empresa durante o período de liquidação, prestando contas de seus atos. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

Fica eleito o Fórum da Cidade de São Paulo para serem resolvidas as dúvidas que se originarem 
do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com 
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor, devendo a primeira ser vistada e arquivada junto ao CRC SP, a segunda perante a 
Junta Comercial do Estado de São Paulo para produzir seus efeitos legais, e a terceira em poder 
da empresa. 

São Paulo, 01 de julho de 2019. 

TESTEMUNHAS: 
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24/03/2020 	 https://autdigitatazevedobastos.not.br/home/comprovante/80082403201049120314  

REPIJBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARA(BA 

CARTÓRIO AZEVÊDO RASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVA11VO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av, Epitac,o Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa P8 
Tal. (83) 3244-5404 / Fax (83) 3244-5444 

http //aww.azevedobastos.not.br  
E-mal cartorioazevedObastos.not.br  

DECL.ARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

o Bel. Vãlber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca 
de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.. 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparéricia e segurança juridica de todos os atos onundos dos respectivos ser-aços de Notas e Registros do Estado da Paraiba. a Corregedona Geral de Justiça editou o 
Provimento CGJPB N' 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos riototiais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contem um código único (por exemplo: Selo 
Digital: A0C12345.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./fcorregedonia.pb.us.br/selo-digitalJ  

A autenticação digital do documento faz prova ria que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP tinha posse de 
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP a 
responsabilidade, única e exclusiva. pela idoneidade do documento apresentado a este Cartono. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2410312020 11:46:02 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bustos, de acordo coro 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 NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autenticaazevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o rife 	s:1Iautdigitaf.azevedobaslos.not.br e srifuirte o Código de Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1491074 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 24103/2021 11:33:55 (hora local). 

'Código de Autenticaç8o Digital: 80082403201049120314-1 a 80082403201049120314-5 
elações Vigentes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal ri' 10.405/2002, Medida Provisória n' 2200/2001, Lei Federal ri' 13.105/2015, Lei Estadual ri' 8.721/2008. Lei Estadual o' 10.132/2013 e Provimento CGJ 
3/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

a356f5d962947033 

https //autdigital.azevedobastos.00t.br/hom&comprovante/80082403201589120314 	 1/2 
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DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 70  DA CF 

A empresa North Med Distribuidora de Produtos Médicos 
e Hospitalares EireIi-EPP., inscrito no CNPJ n°23.236.167/0001-51 e inscrição Estadual 
no. 144.998.833.110, localizada na RUA: ITABAIANA, 780 —A— BELENZINHO - CEP 
03.171-010 - SÃO PAU LO/S e por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Sidney 
dos Santos, portador (a) da Carteira de Identidade no. 43.392.111-0 e inscrito no CPF n° 
313.150.408-0 DECLARA, vem através de seu representante legal infra-assinado, em 
atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 
de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre 
integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, artigo 70,  inciso XXXIII e que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, 
empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, bem como de 14 (catorze) anos em qualquer trabalho. 

São Paulo, 18 de Agosto de 2020. 

r23.236.16710001-511  
NORTH MED DISTR. PROD. MED. 

HOSP. LTDA. - EPP 

Rua Dias da S4lva, 1144 
Vila Maria - CEP 02114-002 

L 	sÂo mio - sp J 

Sidney dos Santos 
Sócio-Proprietário 
RG 43.392.111-0 

CPF 313.150.408-08 

NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP 
RUA: ITABAIANA, 780— A - BELENZINHO - CEP 03.171-010 - SÃO PAULO/SP 
CNPJ:23.236.167.0001-51- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 144.998.833.110 
TELEFONE: 11-4562 19501(11)  96777-2525 	EMAIL: comerciaI.northmed@gmail.com  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL FDE 	GLRCJ\ - AJ 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

23.236.167/0001-51 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
 

CADASTRAL 

ABERTURA 

09109/2015 

NOME EMPRESARIAL 

NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

NORTH MED 
PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos 
agropecuários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 

R ITABAIANA 
NÚMERO 

780 
COMPLEMENTO 

LETRA A 

CEP 

03.171-010 
BAIRRO/DISTRITO 

BELENZINHO 
MUNICÍPIO 

SÃO PAULO 
UF 

SP 

ENDEREÇO ELETRÕNICO 

NORTHMED.SAUDE@GMAIL.COM  
TELEFONE 

(11) 4562-1950 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL )EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

09109/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 08/07/2020 às 16:19:56 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 
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CPF/CNPJ Raiz: 

Contribuinte: 

23,236.167/ 

NORTH MED DISTRIB DE PROD MEDICOS E HOSPITALARE tXD EPP 

PREFEITURA DE 
SÃO PAULO 

FAZENDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários 

PREFEITURA 
DE ÁGUA BF 

Pg. 	 

MUNICIPAL 
ANCA - AL 

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4. de 12 de abril de 2017. instrução Normativa SF/SUREM n° 3, de 6 de abril de 2015. 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 268, de 11 de outubro de 2019. 

(;ertidão emitida as 17.22.06 horas do dia 30/07/2020 (hora e data de Brasilia). 

Código de Autenticidade: D817D561 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf  

Certidão Número: 0527294 - 2020 

Liberação: 	 30/06/2020 

Validade: 	 28/09/2020 

Imposto Sobre Serviços - 1SS 

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funciona 

Taxa do Fiscalização de Anúncio - TFA 

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE 

Taxa de Residuos Sólidos de Serviços de Saúde - TRS 

Imposto Sobre Transmissão de Bens imóveip 

Tributos Abrangidos: 

dõncia a partir de Jan/201 1) 

Unidades Tributárias: 

CCM 53189760 inicio ais 09/09/2015 (R ITABAIANA 00780 CEP 03171 010) 

Ressalvado o direito de a Fazenda Muilp° J çpbrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que 	ve4fuem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 
documento relativas a tributos admtrilsçadps pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Divida Ativa 
Municipal junto a Procuradoria Geral cio ,:Município e certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra referente 
aos créditos tributários inscritos e nao inscritos na Divida Ativa abrangidos por esta certidão, ate a presente data e 
REGULAR. 

A aceitação desta cejidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeitura',"~SP.gov.bdcidade/secretarias/fazenda/ .  

Qualquer rasura invalidárá este documento. 

o 



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estad 
de São Paulo 	 1PREFEITURA MUNICIPA 

DE AGUA BRANCA - AL 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paut 	 

CNPJ / E: 23.236.167/0001-51 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

Certidão n0 	 20080013693-20 

Data e hora da emissão 	04/08/2020 09:55:43 

Validade 	 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br  

Folha 1 de 1 



11/05/2020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 	 PREFEITURA MUNCiPA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 	 DE ÁGUA BRANCA -1 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 	 Lg. 

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

Nome: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 
CNPJ: 23.236.167/0001-51 

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' ad' 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:Ilrfb.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 17:31:29 do dia 11/05/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/11/2020. 
Código de controle da certidão: CCBO.5809.90D4.4100 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 23.236.167/0001-51 
Certidão n°: 13363775/2020 
Expedição: 09/06/2020, às 20:27:03 
Validade: 05/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
23.236.167/0001-51, 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. 
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10/08/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 23.236.167/0001-51 

Razão S0ciaINORTH MED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSP LTDA EPP 

Endereço: 	R DIAS DA SILVA 1144 / VILA MARIA / SAO PAULO / SP / 02114-002 

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 Servico - 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: 29/07/2020 a 27/08/2020 

Certificação Número: 2020072905242195044256 

Informação obtida em 10/08/2020 09:37:19 

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://consuItacrLcaixa.gov.br/COflSUItaCrf/pageS/CoflSUItaEmPregadOr.iSf 
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Justa Comercial do 
Estado de São Pauto 

'PREFEITURA MUNICIPA 
DE ÁGUA BRANCA - AL 

Pg. 'Ii' 
JUCESP 

GOVERNO DO ESTADO DE sÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES 

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE. 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO 

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA 

NIRE 

35602861194 

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

19/07/2019 

INICIO DAS ATIVIDADES 

01/07/2019 

PRAZO DE DURAÇÃO 

PRAZO INDETERMINADO 

NOME COMERCIAL 

NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 

TIPO JURÍDICO 

EIRELI (E.P.P.) 

PJ 

.236.167/0001-51 

ENDEREÇO 

RUA ITABAIANA 

NÚMERO 

780 

COMPLEMENTO 

A 

BAIRRO 

BELENZINHO 

MUNICÍPIO 

SAO PAULO 

UF 

SP 

CEP 

03171-010 

MOEDA 

R$ 

VALOR CAPITAL 

200.000,00 

OBJETO SOCIAL 

COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS 

COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 

COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO 

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES 

TITULAR E ADMINISTRADOR 

NOME 

SIDNEY DOS SANTOS 

ENDEREÇO 

JA JAPAO 

NÚMERO 

206 

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

TABOAO 

MUNICÍPIO 

SAO BERNARDO DO CAMPO 

UF 

SP 

CEP 

09668-120 

RG 

433921110 

CPF 

313.150.408-08 

CARGO 

TITULAR E ADMINISTRADOR 

QUANTIDADE COTAS 

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO 

DATA 

19/07/2019 

NÚMERO 

822.179/19-2 

  

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP). 

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602861194 

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 07/07/2020 

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta 

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal 

Documento Gratuito 
	 Página 1 de 2 

Proibida a Comercialização 



05/08/2020 	1337566 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CVEIS 

tfETURAMUNICIPA 

DE ÁGUA BRANCA - AL 

CERTIDÃO N°: 2596672 
	

FOLHA: 111 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
04/08/2020, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 
23.236.167/0001-51, conforme indicação constante do pedido de certidão.************ 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já 
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do 
Estado de São Paulo. 

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado 
SPI n°22/2019. 

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 11  Instância, mesmo que estejam em 
Grau de Recurso. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPFICNPJ. A 
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do 
destinatário da certidão. 

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes á matriz e ás 
filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do 
nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEl, LTDA). 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 5 de agosto de 2020. 

PEDIDO N°: 
1337566 
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo 

CRFSP 

Nome do Estabelecimento: 

NORTH MED 

Razão Social. 

NORTH MED DIST PROD MED HOSP LTDA 
Endereço. 

R ITABAIANA 780 ALTO DA MOOCA 

Municipio: 

 

Ramo de Atividade: 

SAO PAULO - SP 

  

 

DIST MED/PROD PARA SAUDE 

Horário de Funcionamento do Estabelecimento: 

  

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h às 17:00 

Responsável Técnico Titular 
CRF. 

Dr. 1H lAGO FRANCISCO PEREIRA 

Horário de Assistência: 

Rotina: (Seg - Ter - Que - Qui - Sex) Das 08:00h às 17:00 	(Intervalo Das 13:00h às 14:00h 

'4 

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISíVEL AO PÚBLICO 
Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo 

o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei n° 3.820/60 e do Titulo IX da Lei n° 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, 

certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos. 

Esta Certidão terá validade até 20 DE JULHO DE 2.021 exceto se sofrer qualquer alteração de dados quando perderá a validade. 

SÃO PAULO, 20 DE JULHO DE 2.020 

Aêê(ura do Presidente do CRF 

Dr.,  Marcos Machado Ferreira 
CRF-SP: 32635 
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Código Descrição Tipo Data Início 

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

Secundário 19/07/2019 

4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso 
veterinário 

Secundário 11/09/2017 

4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso 
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

Secundário 11/09/2017 

4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia Secundário 11/09/2017 

4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontolôgicos Secundário 11/09/2017 

4646-0101 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de 
perfumaria 

Secundário 11/09/2017 

4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal Secundário 11/09/2017 

4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e 
peças 

Secundário 11/09/2017 

4691-5100 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios 

Secundário 11/09/2017 

4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem 
predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 

Principal 19/07/2019 

Código(s) de tributo(s) 

Código Data de Inicio Tributo Alíquota do Imposto Qtd.Anúncios 

36455 11/09/2017 TFE 

Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

FDC - Ficha de dados cadastrais 

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM 

CNPJ: 23.236167/0001-51 

C.C.M: 5.318.976-0 

Expedida em 19/07/2020 via Internet  com base na Portaria SF n°018/2004, de 25 de março de 2004. 

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição 
cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados 
cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de 
emissão. 

Código para verificação de autenticidade: Kn9x5XAd 
Data de validade: 19/10/2020 
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Contribuinte 	 NORTH MED DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA EPP 

Pessoa Jurídica 	 : Simples 

Tipo de unidade 	 : Produtiva 

Endereço 	 Rua ITABAIANA 00780 A 

Bairro 	 Belenzinho 

CEP 	 : 03171-010 

Telefone 	 (11) 4562-1950 

Início de Funcionamento 	 :09109/2015 

Data de Inscrição 	 16/09/2015 

CCM Centralizador 	 No consta 

Tipo de Endereço 	 : Comercial 

Nro. do Contribuinte de IPTU 	 031.018.0026-9 

Última Atualização Cadastral 	 02/10/2019 

'Is 
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
Prefeitura Municipal de SÃO PAULO 

PREFEITURA MUNICIPA 
DE ÁGUA BRANCA - AL 

IT)RA 01 
SÃO PAULO 

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

N°CMVS: 355030801-469-222475-1-3 
	

DATA DE VALIDADE: 23/04/2023 

N° PROCESSO: 
N° PROTOCOLO: 	 6018.2019/0010517-3 	 Data do Protocolo: 19/02/2019 
SUBGRUPO: 	 DISTRIBU IDO RMMPORTADORA 

AGRUPAMENTO: 	 COMÉRCIO ATACADISTA DE DIVERSAS CLASSES DE 
PRODUTOS 

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4693-1/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA 
DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS 

OBJETO LICENCIADO: 	 ESTABELECIMENTO 

DETALHE: 

RAZÃO SOCIAL: 	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS 
E HOSPITALARES LTDA - EPP 	 CNPJ ALBERGANTE:  

NOME FANTASIA 	NORTH MED 
CNPJ / CPF. 	 23.236.16710001-51 
LOGRADOURO: 	Rua ITABAIANA 	 NÚMERO: 780 
COMPLEMENTO: ,RO: 	 Belenzinho 

ICÍPIO: 	 SÃO PAULO 
CEP: 	 03171-010 	 UF: SP 
PÁGINA DA WEB: 

RESPONSÁVEL LEGAL: LARA BEATRIZ DISESSA SILVA 

CPF: 41052829805 	 CONSELHO REGIONAL: N/A 

N° INSCR. CONSELHO PROF: 	 UF: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: THIAGO FRANCISCO PEREIRA 

CPF 37134464822 	 CONSELHO REGIONAL: CRF 

N° INSCR. CONSELHO PROF: 68131 	 UF: sp 



CLASSE DE PRODUTO: 

MEDICAMENTO 

PRODUTO DE HIGIENE 

PRODUTOS PARA SAÚDE 

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA 

DISTRIBUIR 

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA 

DISTRIBUIR 

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA 

DISTRIBUIR 

PREPIITURA MUNIOPA 

DE AGUA BRANCA A 

Og.  zi  

LICENÇAE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SAN ITARIA 

3030801-469-222475-1-3 
	

DATA DE VALIDADE: 23/04/2023 
CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS 

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO PAULO 
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO 
SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS 
REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS 
EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO. 
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PAPA O EXERCÍCIO DAS 
ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS 
LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA 
PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998. 

SO PAULO 	 23/04/2020 
LOCAL 	 DATA DE DEFERIMENTO 

Codigo de Validação: 1587743168767 

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância 
Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/SiViSa/CidadaO/  

1 
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Bel. Válbor 4ZoV00íOfld0 Ca'OIC8fltr 
TU 

Mário 
4 pGatti 

' Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
Lei Complementar rt°. 191/2018 CNP) 47.018.676/0001-76 
Av, Pref. Faria Lima, no. 340 - Campinas/SP ~ CEP 13.036-902 

Telefone: (19) 3772-5700 

a 

E 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins, e a quem possa interessar que, a empresa NORTH MED 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP, devidamente inscrita no 

CNPJ: 23,236.167/0001-51, situada na Rua: Itabaiana 780 — A - Belerizinho - SP, CEP 03.171-10, é 

fornecedora em nosso Hospital, do produto abaixo relacionado, nada constando em nossos registros, até 

a presente data, que desabone sua idoneidade comercial e cumprindo sempre aos compromissos 

assumidos, conforme notas fiscais abaixo discriminados, 

PRODUTO NOTA 
FISCAL 

QUANTIDADE 

AVENTAL DESCARTÁVEL 50 G/M2  MANGA LONGA - 1342 800 
AVENTAL DESCARTÁVEL 50 G/M2  MANGA LONGA - 1344 3.000 
AVENTAL DESCARTÁVEL 50 G/M2  MANGA LONGA - 1347 5.000 
AVENTAL DESCARTÁVEL 50 G/M'MANGA LONGA - 1348 4.500 
AVENTAL DESCARTÁVEL 50 G/M2  MANGA LONGA - 1354 2.570 
AVENTAL DESCARTÁVEL 50 G/M2  MANGA LONGA - 1355 600 
AVENTAL DESCARTÁVEL 50 G/M2  MANGA LONGA - 1357 5.000 
AVENTAL DESCARTÁVEL 50 GIM'  MANGA LONGA - 1358 1,500 
AVENTAL DESCARTÁVEL SOG/M2  MANGA LONGA - 1364 6.000 
AVENTAL DESCARTÁVEL 50 G/M2  MANGA LONGA - 1366 17.010 
AVENTAL DESCARTÁVEI. 50 G/M2  MANGA LONGA - 1367 6.500 
AVENTAL DESCARTÁVEL 50 G/M2  MANGA LONGA - 1370 10.010 
AVENTAL DESCARTÁVEL 50 GIM'  MANGA LONGA - 1377 20.020 

Campinas 04 de junho de 2020. 

Atenciosamente, 

Pablo de Almeida Mansano 

CPF —267.120.258-00 

Coordenador - CAF 

(Central de Abastecimento Farmacêutico) 

Autenticação Digital código: 80082306203752005421.1 
Ir o Data: 23/0612020 15:32:15 
1,2  

W. Valor Total do Ato: R$ 4,56 
' 	Selo Digital Tipo Normal C: AKD1764645013i; 

Cartório Azevêdo Bastos 
A, Proaldente Epitáclo PoeSos .1145 
Bairro dos Estado, M. Pessoa. PB 

(83)3244-5404. oertorioeas.nedobastos.80t.br  

(, 	https:/iaoeoedobaltO*.flot.b( 
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DESPACHO 

Ciente do pedido e diante da necessidade da prestação dos serviços essenciais, 
referentes a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de testes 
rápidos IGG/IGM unitários para a prevenção na disseminação do Novo Corona 
Vírus (Covid-19) destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município de 
Água Branca/AL, segue à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO para que 

sejam tomadas as medidas cabíveis, bem como as providências de praxe, em seguida 
elevem-se os autos a PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO para conhecimento 
e emissão de parecer jurídico, quanto à legalidade do presente Procedimento de Dispensa 

de Licitação. 

Água Branca/AL, 27 de agosto de 2020. 

Prefeito 
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ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Água Branca 

CNPJ 12.350.153/0001/48 

DESPACHO 

Em respeito à determinação do Senhor Prefeito e com base na legislação regente 
das finanças públicas, em especial a Lei 8.666/93, solicito desta respeitável 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, informações sobre a 
disponibilidade de recursos e por quais dotações orçamentárias correrão as despesas. 

Água Branca - AL. 28 de agosto 2020. 

Presidente da Com são Permanente de Licitação 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
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DESPACHO 

Em cumprimento às solicitações da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, e com base nas informações do presente processo, informamos que os 
recursos necessários serão oriundos da seguinte dotação orçamentária de 2020: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-2.0500.0551  

Funcional Programática - 10.301.0004.6003 —Bloco de Custeio (Atenção Básica) - 
PAB 

Elemento de Despesa: 339039000000 - 0425 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 

Com efeito, DECLARO para os devidos fins de direito que, em cumprimento aos 
dispositivos legais que tratam sobre finanças públicas, as despesas oriundas deste 
processo têm adequação orçamentária e financeira para o corrente exercício financeiro, 
em perfeita sintonia com a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
o Plano Plurianual. 

Envie-se os autos para o Gabinete do Prefeito para conhecimento e posterior 

declaração a ser firmada, em respeito aos ditames da LC 101/2000, com o posterior 

retorno a Comissão Permanente de Licitação. 

Água Branca, 31 de agosto de 2020. 

José Car1o1arva1ho Júnior 
Secretário Municipal de Administração e Finanças. 
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DESPACHO 

Analisando o andamento dos autos, e em respeito aos princípios que regem a 
administração pública, AUTORIZO a realização do procedimento necessário, em 

conformidade com as diretrizes da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

Com efeito, DECLARO para os devidos fins de direito que, em cumprimento aos 
dispositivos legais que tratam sobre finanças públicas, as despesas oriundas deste 
processo têm adequação orçamentária e financeira para o corrente exercício financeiro, 
em perfeita sintonia com a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

o Plano Plurianual. 

Encaminhe-se à CPL para adoção das formalidades necessárias, observando as 

disposições da Lei 8.666/93. 

Água Branca, 01 de setembro de 2020. 

JOSÉ CAW,  OS DE CARVALHO 
Prefeito 
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PORTARIA N° 042, DE 1° DE JUNHO DE 2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, Estado de Alagoas, no uso de suas 
atribuições e prerrogativas e considerando o art. 51 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art. l - Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitação do Município de Água 
Branca/AL, com a exclusiva finalidade de dirigir e julgar Licitações. 

Art. 2° - Nomear os servidores GABRIEL SIQUEIRA, CPF no 534.740.665-87, JOSÉ 
REGINALDO MEDEIROS, CPF n° 030.841.644-95, RUI LIMA BARBOZA, CPF: 
556.488.004-87 e para sob a Presidência do primeiro, constituir esta Comissão Especial de 
Licitação. O cargo de Secretário ficará sob a responsabilidade do segundo membro obedecendo 
à ordem da nomeação. 

Art. 3° - Os membros da Comissão Permanente de Licitação serão de 01 (um) ano, 
facultado a recondução para o período seguinte. 

Art. 4° - Os membros da Comissão Permanente de Licitação desempenharão suas 
atribuições concomitanternente, com as de seus respectivos cargos, funções e empregos, 
observada a legislação pertinente. 

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando suas 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - AL, EM 1° DE JUNHO 
DE 2020. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 
Dê-se Ciência. 

JOSÉ CARLO DE CARVALHO 
Prefeito 

PUBLICADA E REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, EM 1° DE JUJ.J}IO DE 2020. 

JOSÉ CARLOIARVALHO JÚNIOR 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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DESPACHO 

Diante da situação na Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de testes rápidos IGG/IGM unitários para a prevenção na 
disseminação do Novo Corona Vírus (Covid-19) destinados a Secretaria Municipal 
de Saúde deste município de Água Branca/AL, para atender satisfatoriamente a 
comunidade na continuidade dos serviços essenciais de DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
sendo assim, encaminhem-se os autos juntamente com a minuta do contrato e súmula para 
análise e posterior Parecer Jurídico da PROCURADORIA MUNICIPAL, conforme 

preceitua o parágrafo único e o inciso VI do art. 38 da Lei 8.666/93. 

Água Branca, 02 de setembro de 2020. 

Presidente da Comis ão Permanente de Licitação 
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MINUTA DE CONTRATO N2  xxx/2020 

Instrumento de Contrato que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE AGUA 
BRANCA - AL e do outro lado como 
contratado 	a 	empresa 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx. 

O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado de Alagoas, pessoa jurídica de 
direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n. 
12.350.153/0001-48, com sede Administrativa na Rua Cônego Nicodemos, n°17, 

ço 	Centro, nesta cidade de Água Branca - AL, CEP: 57490-000, doravante designado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Chefe do Executivo Municipal, o 
Senhor JOSÉ CARLOS DE CARVALHO, brasileiro, pernambucano, casado, 
empresário, portador do RG. n° XXXXXXXXXXXXXX - XXX/XX, inscrito no CPF sob o 
n° XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado nesta cidade, e do outro lado, a Empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,, situada na XXXXXXXXXXXXXX, XX, 
XXXXXXXXX, XXXXXXXX, CEP- XXXXX-XX, inscrita no CNPJ/MF sob o N2  
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, doravante aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF/MF n9  
XXX.XXX.XXX-XX e RG n XXXXXXX XXX/XX, doravante denominado CONTRATADO, 
que firmam o seguinte contrato decorrente da Dispensa de Licitação, oriunda do 
Processo Licitatório nQ 08260010/2020 que passa a fazer parte integrante deste 
instrumento, independente de transcrição, juntamente com a Proposta Comercial 
apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas, 
as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato. 

ÇÁ 	FUNDAMENTO LEGAL 

Deriva do Processo Licitatório, a contratação direta, com fundamento da Lei 
Federal 8.666 de junho de 1993 e Lei n2  14.035 de 11 de agosto de 2020, em face da 
excepcional necessidade temporária de interesse público, por conta da necessidade 
de atendimento urgente, sendo dispensada, nestes específicos casos, o 
procedimento licitatório e seus trâmites burocráticos, e demais normas aplicáveis, 
no que couber, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de testes rápidos IGG/IGM unitários para a prevenção na 
disseminação do Novo Corona Vírus (Covid-19) destinados a Secretaria 
Municipal de Saúde deste município de Água Branca/AL, dando conhecimento à 
CONTRATADA que examinou detalhadamente toda a documentação do referido 
processo de dispensa, e que se declara em condições do cumprimento deste Termo 

Rua Cônego Nicodemos, 17, Centro, Água Branca/AL 
Tel. 3644-1365 - e-mail: licitacaopmab@gmaiL.com  
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em estrita observância com o indicado e em conformidade com o procedimento 
levado a efeito devidamente homologado pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os 
documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA e apensados no 
processo da dispensa de licitação n XX/2020. 

Parágrafo Único: Será incorporada a este Contrato, mediante Termo Aditivo, 
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA, estabelecidas no citado 
procedimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

O valor global do contrato é de R$ XX.XXX,XX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), daqui por diante denominado "VALOR 
CONTRATUAL". 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

As despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrato correrão por 
contados recursos financeiros que estão previstos na Lei Orçamentária Anual, à 
conta da seguinte dotação do Orçamento Geral do Município: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-2.0500.0551  
Funcional Programática - 10.301.0004.6003 - Bloco de Custeio (Atenção Básica) - 
PAB 
Elemento de Despesa: 339039000000 - 0425 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento da fatura será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da imediata apresentação da Nota Fiscal emitida pela 
CONTRATADA mediante efetiva entrega do objeto recebido e atestado por servidor 
respol3sável. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES 

Os preços propostos não serão passíveis de reajuste, na forma da Lei Federal 
n9  10.192 de 14.02.2001. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
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À CONTRATADA poderá ser aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) 
pela CONTRATANTE por dia que exceder do prazo de entrega do objeto. 

Parágrafo Primeiro: Quando da aplicação de multa, a CONTRATANTE notificará a 
CONTRATADA, que terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos para recolher à 
Tesouraria da CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer 
em outras sanções cabíveis. 
Parágrafo Segundo: Da aplicação de multa, a CONTRATADA poderá recorrer no 
prazo de 03 (três) dias corridos, a contar da data do recebimento da respectiva 
notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito suspensivo, até que 
seja devidamente efetuada a justificativa exposta, se julgada improcedente pela 
CONTRATANTE a importância recolhida pela CONTRATADA será devolvida no 
prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data do julgamento. 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

A CONTRATADA obriga-se a entregar a CONTRATANTE o objeto deste 
Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do dia imediato à 
expedição da Ordem de Fornecimento, fazendo-se acompanhar da Nota Fiscal 
pertinente. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Contrato é até 31 de dezembro de 2020, 
contados a partir da celebração deste Termo, conforme o interesse da 
administração, ou até o término da competente licitação na modalidade de dispensa 
de licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

À CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à 
CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos caso de a 
CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for dissolvida, transferir, no todo ou 
em parte, o contrato, atrasar na entrega do objeto contratado por tempo superior a 
05 (cinco) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento sem 
que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Único: A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens 
acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem embargo da 
aplicação das demais providências legais cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
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Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base 
na legislação em vigor, e que rege este Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

As inclusões, supressões ou alterações, desde que permitidas pela Lei Federal 
n° 8.666/93, de qualquer elemento não constante do presente, serão efetuadas por 
"Termo Aditivo", que integrarão o Contrato para todos os fins e efeitos de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao firmar este Instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu 
conteúdo, bem como os demais documentos vinculados ao presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste 
termo perante o Foro da Comarca de ÁGUA BRANCA/AL, Estado de Alagoas, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, obrigando-se a 
CONTRATADA a manter um representante com plenos poderes para receber 
notificação, citação inicial e outras medidas em Direito admitidas. 

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, em 02 (duas) vias de 
igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus efeitos 
legais: 

Água Branca - AL, XX de XXXXXXXXXXXX de 2020. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PREFEITO 

CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1) 

	
2) 	  

CPFN: 	 CPFN2: 	  
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PORTARIA N° 15, DE 01 DE JANEIRO DE 2017 

Dispõe sobre nomeação do Procurador 
do Município e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, Estado de Alagoas, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o que lhe confere o artigo 43, inciso IV e VII da Lei 
Orgânica Municipal 

RESOLVE: 

ArL ? - Fa nomeado o Sr. RICARDO ELOY UNA DANTAS, podador do CPF: 
039.863.354-12. OAB - Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional de 
Alagoas - INSCRIÇÃO 12843, para exercer o cargo de provimento em comissão de 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO. 

Art. 20  - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - AI, em 01 de janeiro 
- 	de 2017. 

Registre-se, publique-se e cumpre-se, 
Em 01/01/2017. 

Jsé Cs ck Ca.o 
PREFEITO MUNICIPAL 
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MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - AL 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

Rua Cônego Nkodemos n 11. Centro Água Branca - AL. 

PARECER JURÍDICO 

PROCESSO ADM N9  08260010/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 25/2020 

INTERESSADOS: Comissão Permanente de Licitação 

ASSUNTOS: Analise da possibilidade de contratação direta por dispensa de licitação em razão de 
situação ernergencial de saúde pública de importância internacional - CORONA VÍRUS. 

EMENTA-- 	DIREITO 	ADMINISTRATIVO. 

LICITAÇÕES E CONTRATOS. DISPENSA. 

CORONAVÍRUS. ART. 4, DA LEI 	13.979 DE 

FEVEREIRO DE 2020. Aquisição de bens e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus. Análise 

das minutas. Ressalvas e Recomendações. Urgente. 

1- RELATÓRIO 

Submete-se ao crivo desta Consultaria Jurídica, em conformidade com o parágrafo único 

do art. 38 da Lei n°. 8.666/93 processo para emissão de parecer jurídico referencial para a 

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de testes rápidos IGG/IGM unitários 

para a prevenção na disseminação do Novo Corona Vírus (COVID-19) destinados a Secretaria 
Municipal de Sáude deste município de água Branca/AL, enquanto durar a Pandemia do novo 
corana vírus (COVID - 19), fundamentada na Lei nQ 13.979. de 6 de fevereiro de 2020, com nova 
redação dada pela Lei n° 14.035 de 2020. 

Os autos estão instruídos com os seguintes documentos: 

- Oficio de Solicitação do Secretário Municipal de Saúde, solicitando a abertura do 
processo Licitatório(fls.03); 

- Cotação de Preço (lis. 04/07); 

- Declaração cia empresa e Documentos de Habilitação Jurídica (fls. 08/39); 
- Despacho do Chefe do Executivo ao Presidente da CPL (fls.40); 

- Despacho do Presidente da CPL, solicitando informações sobre a dotação 
Orçamentária(fls.41); 

- Dotação Orçamentária 

- Autorização do Chefe do Executivo para realização do procedimento (fls.43); 
- Solicitação do Parecer Jurídico (fls.45); 
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- Minuta do Contrato (lls.46/49) 

Antes de tecer considerações sobre o processo, vale esclarecer que a fundamentação para 

a dispensa de licitação consta no art. V. da Lei ii' 13.979 de ( de fevereiro de 2020, com nova 

redação dada pela Lei n° 14.035 de 2020. ou seja, apesar da emergencialidade do caso, não há 

relação com a hipótese aventada no art. 24, IV, da Lei ii' 8.666 de 1993, já que aquela é 

específica ao caso em questão. Dessa forma, a análise aqui terá como base as hipóteses previstas 

na Lei do Coronavírus. 

Além disso, a presente manifestação abarca apenas as hipóteses de aquisição de bens e 

insumos de saúde, no caso de contratação de serviços destinados ao atendimento da 

emergência delineada na Lei n° 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, com nova redaçaõ dada pela 

Lei n2  14.035 de 2020, caso a área técnica tenha interesse na emissão de parecer referencial, 

deverá enviar as minutas no padrão de contratação de serviços. 

Eis o relatório. 

Preliminarmente, oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento 

jurídico é feito nos termos do art. 38, Parágrafo único, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação em Si. Nada obstante, 

recomenda-se que a área responsável atente sempre para o princípio da impessoalidade, que 

deve nortear as compras e contratações realizadas pela Administração Pública, ainda com mais 

rigidez em se tratando de contratação direta, exceção à iegra da licitação. Dito isso, passa-se a 

análise do processo. 

e 
II- FUNDAMENTAÇÃO 

11.1- FINALIDADE E ABRAN 
	

PARECER UJRIDICO 

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no 

controle interno da legalidade administrativa dos atas a serem praticados ou já efetivados. Ela 

envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos textos das minutas dos editais e seus anexos. 

Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e 

recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar 

a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada 

Importante salientar, que o exame dos autos processuais se restringe aos seus aspectos 

jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da 
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premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos 
imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os 
requisitos legalmente impostos. 

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, 
inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e 
avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do 
órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse 
público. 

De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão de assessoramento 
jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos 
administrativos. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do 
seu espectro de competências. 

Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter 
vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, 
dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais 
ponderações. 

11.2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - ART. 42  DA LEI 

N2  13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Pretende-se no presente caso, a emissão de parecer JURÍDICO para as contratações 
diretas por dispensa de licitação em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus. 

A Organização Mundial da Saúde reconheceu, no dia 11 de março de 2020, que o 
coronavírus, responsável pela doença catalogada como COVID-19, espalhou-se por diversas 
partes do mundo, a ponto de tal situação merecer ser caracterizada como uma pandemia. No 
Brasil, já há vários casos e a totalidade do território nacional já foi considerada em situação de 
transmissão comunitária, aquela em que não é mais possível rastrear a origem da contaminação. 
Tal realidade favorece o aumento drástico do contágio viral e dificulta o combate à situação 
pandêmica. 

Com isso, os governos federal, estadnis, distrital e municipais têm adotado severas 
medidas de combate à transmissão do coronavírus, almejando que, assim, os danos causados 
pela COVID-19 à saúde da população e à economia da nação brasileira sejam o menor possível. 
Nesse ponto, ressalta-se a Lei n91  13.979, de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
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enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

Como se sabe, a regra para aquisição de bens e serviços pela administração pública é a 
licitação, ainda que a contratação a ser realizada seja emergencial. No entanto, uma das medidas 
previstas no mencionado diploma legal acima (Lei Federal n° 13.979/2020) é a excepcional 
hipótese de contratação de bens, serviços e insumos sem licitação, nos casos em que o objeto 
contratado tiver como finalidade o combate ao coronavírus. O art. 4° da Lei n9  13.979, de 2020, 
com nova redação dada pela Lei n9  14.035 de 2020, prevê que a licitação é dispensável nesses 
casos com o seguinte texto: 

Art. 40  É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de 
bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional de que trata esta Lei.  (Redação dada pela Lei n  
14.035, de 2020)  

§ 12 A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus. 

§ 22 Todas as aquisições ou contratações realizadas com base nesta 
Lei serão disponibilizadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado da realização do ato, em site oficial específico na internet, 
observados, no que couber, os requisitos previstos no § 32  do art. 8  
da Lei n2  12.527. de 18 de novembro de 2011, com o nome do 
contratado, o número de sua inscrição na Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo 
de aquisição ou contratação, além das seguintes 
informações: (Redação dada pela Lei n9  14.035, de 2020)  

1- o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do 
contrato; (Incluído pela Lei n2  14.035, de 2020)  

II - a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o 
local de entrega ou de prestação; (Incluído pela Lei n2  14.035. de 
2020)   

III - o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes 
pagos e o saldo disponível ou bloqueado, caso exista; (Incluído pela 
Lei n2  14.035, de 20201 
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IV - as informações sobre eventuais aditivos contratuais; (Incluído 
pela Lei n2  14.035. de 2020)  

V - a quantidade entregue em cada unidade da Federação durante a 
execução do contrato, nas contratações de bens e serviços. fincluído 
pela Lei n2  14.035. de 2020)  

§ 32 Na situação excepcional de, comprovadamente, haver uma única 
fornecedora do bem ou prestadora do serviço, será possível a sua 
contratação, independentemente da existência de sanção de 
impedimento ou de suspensão de contratar com o poder 
público. {Incluído pela Lei n2  14.035. de 2020)  

§ 3-A. No caso de que trata o § 32  deste artigo, é obrigatória a 
prestação de garantia nas modalidades previstas no art. 56 da Lei n  
8.666. de 21 de junho de 1993, que não poderá exceder a 10% (dez 
por cento) do valor do contrato. (Incluído pela Lei n 14.035. de 
2020) 

Art. 42-E. Nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional de que trata esta Lei, será admitida a 
apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto 
básico simplificado. flncluído pela Lei n2  14.035. de 2020)  

§ 12  O termo de referência simplificado ou o projeto básico 
simplificado referidos no caput deste artigo conterá: (Incluído pela 
Lei n2  14.035. de 2020)  

1- declaração do objeta; flncluído pela Lei n 14.035. de 2020) 

II- fundamentação simplificada da contratação; (Incluído pela Lei n2  
14.035. de 20201 

III - descrição resumida da solução apresentada; fincluído pela Lei 
n° 14.035. de 2020)  

IV - requisitos da contratação; (Incluído pela Lei n2  14.035. de 2020)  

V - critérios de medição e de pagamento; (Incluído pela Lei n  
14.035, de 2020)  
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VI- estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, 1 (um) dos 
seguintes parâmetros:  (Incluído pela Lei n2  14.035. de 20201 

a) Portal de Compras do Governo Federal;  (Incluído pela Lei n  
14.035. de 20201 

b) pesquisa publicada em mídia especializada;  (Incluído pela Lei n2  
14.035, de 2020)  

c) sites especializados ou de domínio amplo;  (Incluído pela Lei n2  
14.035. de 2020)  

d) contratações similares de outros entes públicos; ou  (Incluído pela 
Lei n2  14.035. de 20201 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores;  (Incluído pela 
Lei n9  14.035. de 20201 

VII - adequação orçamentária.  (Incluído pela Lei n2  14.035. de 2020)  

§ 22 Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 
competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o 
inciso VI do § 12 deste artigo.  flncluído pela Lei n1'14.035, de 20201 

§ 32 Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI 
do § 19  deste artigo não impedem a contratação pelo poder público 
por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela 
variação de preços, desde que observadas as seguintes 
condições:  {Incluído pela Lei n2  14.035. de 20201 

1- negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem 
de classificação, para obtenção de condições mais vantajosas; 
e  (Incluído pela Lei n2  14.035. de 2020)  

II - efetiva fundamentação, nos autos da contratação 
correspondente, da variação de preços praticados no mercado por 
motivo superveniente.  (Incluído pela Lei n° 14.035. de 20201 

É importante esclarecer que emergência é a situação decorrente de fatos imprevisíveis 

que impõem imediatas providências por parte da Administração sob pena de potenciais 
prejuízos. Assim, deve estar bem evidenciado o risco de prejuízo ou comprometimento da 

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. 
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Na lição de Marçal Justen Filho: 

No caso específico das contratações diretas, emergência significa 

necessidade de atendimento imediato a certos interesses. Demora em 

realizar a prestação produziria risco de sacriflcio de valores tutelados pelo 
ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para seu 

trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a 

concretização do sacrifício a esses valores." (JUSTEN FILHO, Marçal. 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética, 12 

edição, 2008, p. 292). 

Assim, deve ser evidenciado o nexo causal entre a contratação direta e a eliminação do 
risco de dano com a efetiva demonstração da relação entre a necessidade a ser atendida e a 
solução concreta adequada. 

Comprovando que a contratação emergencial é a via adequada e efetiva para a 
eliminação do risco, a Administração Pública somente poderá contratar nos limites 
estabelecidos na lei: "dispensa de licitação é temporária", "aplica-se apenas enquanto perdurar 
a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus" , não 
sendo possível ultrapassar tais limites. 

Assim, para a configuração da contratação direta emergencial por dispensa de licitação, 
prevista no art. 40  da Lei n° 13.979, de 2020 devem ser preenchidos os seguintes pressupostos: 

Art. 4°-13. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, 
presumem-se comprovadas as condições de: (Incluído pela Lei n° 14.035. 
de 2020)  

1 - ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Lei n° 14.035. de 
2020)  

11 - necessidade de pronto atendimento da situação de 
emergência; (Incluído pela Lei n° 14.035, de 2020)  

111 - existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de 
serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares; 
e {Incluído pela Lei n° 14.035. de 2020)  

W - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da 
situação de emergência. (Incluído pela Lei n° 14.035. de 2020)  
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Assim, para a incidência da hipótese de contratação direta em estudo, é preciso que: a) 

vigore a emergência de combate ao coronavírus (temporal); b) haja necessidade de atendimento 

imediato para o enfrentamento do vírus; c) estejam em risco em decorrência do coronavírus 

pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares; e d) 

limitação da contratação ao necessário para o atendimento da emergência. 

Embora a norma transcrita fale que esses elementos são presumidos, deve o gestor 

tomar o cuidado de expor nos autos cada um desses requisitos, ou seja, a ocorrência de tais 

pressupostos caracterizadores deverá ser exposta nos documentos de cada contratação. É válido 

ressaltar que a necessidade, a emergência e a solução encontrada, deverão ser demonstrados 

pela própria Autoridade ora assessorada, que de certo, detém os conhecimentos técnicos 

necessários para tanto. 

Via de regra, não cabe numa manifestação jurídica como a que ora se procede, imiscuir-

se no mérito da justificativa apresentada pela Autoridade, de tal sorte que, as considerações ora 

feitas devem ser encaradas apenas como um alerta para que, caso a Autoridade julgue oportuno, 

em prol da sua própria segurança, determine diligências ou complementação de justificativas 
apresentadas. 

Quanto à adequação, parece sempre prudente verificar a existência de eventual Ata de 

Registro de Preços em vigor, com o mesmo objeto, uma vez que uma Adesão a uma Ata é 
preferível à contratação direta. 

Frisa-se que deverá a área fundamentar as razões para as contratações em cada 
processo. 

11.3 - DISPONIBILIZAÇÃO EM SÍTIO OFICIAL ESPECÍFICO NA REDE MUNDIAL DE 
COMPUTADORES (INTERNET) 

A Lei n2  13.979 de 2020 estatui a necessidade de ampla divulgação dos processos de 

compra ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus, vejamos: 

29  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei 
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede 
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das 
informações previstas no § 3 do art. 8 da Lei n° 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na 
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Receita Federal do Brasil, o prazo contratual o valor e o respectivo 
processo de contratação ou aquisição. 

Dessa forma, toda e qualquer contratação fundamentada no art. 42  da Lei n2  13.979 de 
2020 deverá ser disponibilizada na internet, contendo, no que couber, além das informações 
previstas no § 32 do art. 80 da Lei n2  12.527, de 18 de novembro de 20111 0 nome do contratado, 
o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 
processo de contratação ou aquisição, conforme determina a lei. 

Além do mais, conforme recomendações do TCE/AL e do MPE, devem os processos de 

• 
dispensa de licitação fundamentados na lei n° 13.979/2020, serem inseridos em aba especifícica, 
ou seja, numa aba separada no interior dos portais de transferência, para que sejam melhor 
visualizados e haja melhor navegação e acesso pelos orgãos de fiscalização externa e demais 
pessoas da população que também desejem consultar os processos. 

11.4 - FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 26 DA LEI N2  8.666/1993 

A Lei n9  13.979, de 2020, é um diploma específico e destinado ao enfrentamento de uma 
situação temporária e excepcional. Desse modo, sua aplicação ocorre nas situações 
extraordinárias destinadas ao combate ao coronavírus e sua interpretação deve sempre estar 
focada nessa finalidade, de modo que eventuais entraves legais ao enfrentamento da pandemia 
atualmente vivida devem ser superados sob pena de um mal maior à saúde da população 
brasileira. 

S
Focada nesse intuito de atender às demandas de combate à transmissibilidade do 

coronavírus, assim como aos efeitos da doença COVID-19, a Lei n2  13.979, de 2020, simplificou 
consideravelmente o procedimento de contratação, afastando, total ou parcialmente, a aplicação 
de alguns institutos exigidos pelo regime geral de contratação pública, previsto na Lei n2  8.666, 
de 1993. Ou seja, no aspecto procedimental, deve-se recorrer à Lei n2  8.666, de 1993, nas 
contratações por dispensa de licitação destinadas ao enfrentamento do coronavírus apenas 
naquilo que não conflite, expressa ou implicitamente, com o procedimento e com a finalidade 
premente de proteção da saúde, previstos na Lei n2  13.979, de 2020. 

Com isso, analisadas a questão referente à possibilidade de contratação mediante 
dispensa de licitação prevista na Lei n2  13.979 de 2020, cumpre agora examinar a observância 
dos requisitos legais impostos no art 26 da Lei n2  8.666/93, que devem ser aplicados por força 
do art. 116, da Lei n2  8.666/93: 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 22  e 42  do art. 17 e no inciso III e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigíbiidade referidas no art. 25, 
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necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 80 desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 

(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia 
dos atos. (Redação dada pela Lei n° 11.107, de 2005) 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 
seguintes elementos: 
1 - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa, quando foro caso; 
II- razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço; 
W - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 
serão alocados. 

Com isso, o procedimento de contratação por dispensa de licitação para o combate ao 
coronavírus deve ainda respeitar as seguintes etapas: a) ratificação do reconhecimento da 
dispensa pela autoridade superior, observados os requisitos materiais apontados no tópico 
anterior deste parecer; b) publicação do ato de dispensa no órgão de imprensa oficial; c) razão 
da escolha do fornecedor, e d) a justificativa do preço contratado. Quanto aos demais requisitos 
previstos no art. 26 acima transcrito, entendemos que ou foram afastados pela Lei 13.979, de 
2020, ou não se aplicam à hipótese de contratação ora analisada. 

Quanto à publicação do ato de reconhecimento da dispensa, ressaltamos que a Lei n2  
13.979, de 2020, impõe uma superpublicização da dispensa de licitação para combate ao 
coronavírus, pois, além da publicidade do art. 26 da Lei n2  8.666, de 1993, é exigida a 
disponibilização dessa espécie de contratação no sítio oficial do órgão contratante, devendo 
constar aí os elementos exigidos pelo § 32  do art. W' da Lei de Acesso à Informação (Lei n2  12.527, 
de 2011) e mais: a) o nome do contratado; b) o número de sua inscrição junto à Receita Federal 
do Brasil (CNPJ); c) o prazo contratual; d) o valor do contrato; e e) o processo de contratação ou 
aquisição (art. 4, § 2, da Lei &'13.979, de 2020). 

Em relação à justificativa do preço, ressaltamos que ela não se confunde com a 
estimativa de preço prevista, que, em regra, deve constar no projeto básico simplificado, 
conforme exigência do art 4-E, § 1, inciso VI, da Lei 0 13.979, de 2020. Tal estimativa tem 
significativa utilidade para os casos de licitação, mas nas situações de contratação direta, embora 
se trate de uma prática salutar, sua exigência pode ser mitigada, sobretudo numa situação de 
crise como a ora enfrentada. Por isso, inclusive, que o § 29  do citado art. 4-E dispensa a 
estimativa de preço em casos excepcionais. Já a justificativa de preço não é dispensada, 
pois ela se refere ao próprio preço definido concretamente no contrato. Assim, a 
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Administração deve, minimamente, justificar os preços contratados, inclusive com a indicação 
da excepcionalidade da situação, que fundamenta eventuais preços elevados. 

Ainda sobre a justificativa do preço, importante mencionar que o § 32 do art. 42-E da Lei 
n2  13.979, de 2020, desvincula o preço estimado do preço contratado, autorizando 
expressamente a Administração a contratar valores superiores ao estimado em decorrência das 
oscilações de mercado, tudo mediante justificativa nos autos. 

No presente processo, vimos que houve cotação de preços para a aquisição dos insumos 
de saúde aqui discutidos, sendo escolhida a empresa que ofereceu naquele momento, o menor 
preço de venda para o produto. 

No entanto, cabe registrar, que é dever da Autoridade assessorada, responsável pela 
gestão dos recursos públicos a ela confiados, se ater ao previsto no art. 25, § 2, da Lei Federal 
n2  8.666/1993, deve ser evitada a qualquer custo a configuração de superfaturamento de preços, 
que constitui causa de vício na contratação: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: [ ... ] 
§ 22. Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se 
comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano 
causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o 
agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

Alertamos que os contratos decorrentes de afastamento de licitação costumam ser 
*vistos com maior rigor pelos órgãos de controle, motivo pelo qual é recomendável que a 

Administração reúna todos os elementos ao seu alcance para demonsti 	ação da razoabilidade 
dos preços, visando afastar eventuais questionamentos apontando para superfaturamento de 
preços, comprometendo a eficácia do ajuste. 

Destacamos, ainda, o entendimento do TCU: 
"A realização de uma avaliação técnica e econômica adequada ganha importância 
na contratação direta, que não está sujeita às correções e ajustes de valores 
possíveis de se alcançar, ao menos em tese, numa concorrência perfeita" 
(Acórdão n° 10.057/2011 - 14  Câmara do TCU). 

Dessa forma, nas aquisições de bens e insumos de saúde destinados ao enfrentamento 
do coronavírus deverão ser devidamente seguidas as formalidades do art. 26, da Lei n2  8.666/93. 

Além disso, em relação à justificativa do preço, ressaltamos que ela não se confunde com 
a estimativa de preço prevista, que, em regra, deve constar no projeto básico simplificado, 
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conforme exigência do art. 42-E, § 1, inciso VI, da Lei n2  13.979. de 2020. Tal estimativa tem 
significativa utilidade para os casos de licitação, mas nas situações de contratação direta, embora 
se trate de uma prática salutar, sua exigência pode ser mitigada, sobretudo numa situação de 

crise como a ora enfrentada. 

Por isso, inclusive, que o § 22  do citado art. 49-E dispensa a estimativa de preço em casos 

excepcionais. Já a justificativa de preço não é dispensada, pois ela se refere ao próprio preço 
definido concretamente no contrato. Assim, a Administração deve, minimamente, justificar os 

preços contratados, inclusive com a indicação da excepcionalidade da situação, que fundamenta 

eventuais preços elevados. 

11.5- DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS APLICÁVEIS 

Analisadas as exigências específicas impostas pelo art. 26 da Lei 0 8.666/93, aplicável 

por força do art. 116, da Lei n9  8.666/93, cumpre agora examinar a instrução processual sob o 
aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações administrativas. 

Assim, sem prejuízo dos documentos que devem constar nos processos, é necessário 

que a Autoridade assessorada verifique e vele para que seja observada a devida instrução destes 

autos, atentando para as exigências da Lei n2  8.666, de 1993. 

11.6 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Quanto à justificativa da contratação, não cabe ao órgão jurídico adentrar o mérito 

*(oportunidade e conveniência) das opções do Adminisli 	ador, exceto em caso de afronta a 

preceitos legais. O papel do órgão jurídico é recomendar que tal justificativa seja a mais completa 

possível, orientando o órgão assistido, se for o caso, pelo seu aperfeiçoamento ou reforço, na 

hipótese de ela se revelar insuficiente, desproporcional ou desarrazoada, de forma a não deixar 
margem para futuros questionamentos, por exemplo, quanto à pertinência ou necessidade da 
contratação, ou dos quantitativos estimados. 

Por fim, há limites estabelecidos no art. 42,  da Lei n2  13.979 de 2020, impondo que a 

contratação, no caso ora analisado, deve se limitar aos bens e insumos de saúde necessários ao 

enfrentamento da situação emergencial apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

11.7 - PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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A declaração de disponibilidade orçamentária com a respectiva indicação da 
classificação funcional programática e da categoria econômica da despesa é uma imposição legal, 
conforme dispõe o artigo 10, IX. Lei 8.429. de 1992, e artigos 38 e 55 da Lei n2  8.666, de 1993. 

11.8 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CONTRATADA 

No que tange à regularidade fiscal, ela deverá ser mantida durante toda a execução 
contratual, nos termos do art. 55, inc. XIII, da Lei n° 8.666, de 1993. Além disso, com o advento 
da Lei n1  12.440, de 2011, sobreveio também a necessidade de comprovação de regularidade 
trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

• Cabe ao Administrador, pois, zelar pela efetiva validade dessas certidões na ocasião da 
prorrogação. 

Ademais, em vista da exigência imposta no art. 69, 111, da Lei n2  10.522, de 2002, e, 
também, conforme recomendação do TCU constante do acórdão n2  1.793/2011-P, é necessária 
a consulta ao cadastro nacional de condenações cíveis por atos de improbidade administrativa 
mantido 	pelo 	Conselho 	Nacional 	de 	Justiça 	(disponível 	em 
www.cnj.jus.br/improbidadeadm/consultar  requerido.php).  

Lembramos que a consulta aos cadastros deverá ser realizada em nome da empresa 
Contratada e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

Convém complementar, ademais, que deverá constar nos autos a declaração de que a 
contratada não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 70,  XXXIII, da Constituição. 

III - CONCLUSÃO 

Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos de 
regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos 
técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise desse órgão de assessoramento 
jurídico, podendo o processo de contratação produzir os efeitos jurídicos pretendidos, desde que 
sejam observados todas as orientações trazidas nesta opinião jurídica. 
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Desta feita, sobre a minuta do contrato, estas encontram-se, em tese, de acordo com o 
que preconiza a legislação vigente. 

Por derradeiro, cumpre salientar que a Procuradoria emite parecer sob o prisma 
estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos 
praticados no âmbito da Administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente 
técnico-administrativa, além disso, este parecer é de caráter meramente opinativo, não 
vinculando, portanto, a decisão do Gestor Municipal (TCU, Acórdão n° 2935/2011, Plenário, Rei. 
Min. WALTON ALENCAR RODRIGUES, DOU de 17/05/2011). Como diz JUSTEN FILHO (2014. p. 
689) "o essencial é a regularidade dos atos, não a aprovação da assessoria jurídica", ou seja, o 

• gestor é livre no seu poder de decisão. 

É o parecer. Salvo melhor juízo. 

Água Branca - AL, 03 .etembro de 2020. 

RICARDO ELOY V A DANTAS 
Procurador Gera do Município 

Portaria n° 15/2017 
OAB/AL n° 12.843 

o 
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DESPACHO 

Ciente do parecer exarado pela Procuradoria Municipal. Prossiga-se o feito com 

o cumprimento dos requisitos indicados pela Procuradoria do Município. 

Envie-se à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPI, para 
conhecimento e adoção das medidas necessárias à realização ao prosseguimento do 
Processo. 

Água Branca, 04 de setembro de 2020. 

JOSÉ CAWW MDE CUAR ALHO 
Prefeito 
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ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Água Branca 

CNPJ 12.350.153/0001/48 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Processo de Dispensa de Licitação n2  25/2020 

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de testes 
rápidos IGG/IGM unitários para a prevenção na disseminação do Novo Corona 
Vírus (Covid-19) destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município 
de Água Branca/AL. 

PARECER 

A Comissão Permanente de Licitação, depois de acurada análise processual, 
referente ao presente procedimento, concluí que as formalidades necessárias à 
validação do feito estão verificadas nos presentes autos, respeitando os ditames da 
Lei 8.666/93 e da Lei 14.035 de 11 de agosto de 2020. 

Tendo o procedimento por objeto o fornecimento de testes rápidos IGG/IGM 
unitários para a prevenção na disseminação do Novo Corona Vírus (Covid-19) 
destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município de Água 
Branca/AL declara a seguinte empresa prestadora: NORTH MED DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP inscrita nó CNPJ/MF sob o n° 

23.236.167/0001-51, com sede a Rua Itabaiana, 780, Belenzinho, São Paulo/SP, 

CEP 03171-010. 

Água Branca, 08 de setembro de 2020. 

G.Vr 1 Siqueira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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CONTRATO N2  795/2020 

Instrumento de Contrato que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE ÁGUA 

BRANCA - AL e do outro lado como 
contratado a empresa NORTE! MED 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
HOSPITALARES EIRELI - EPP. 

O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado de Alagoas, pessoa jurídica de 
direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n2. 
12.350.153/0001-48, com sede Administrativa na Rua Cônego Nicodemos, n°17, 
Centro, nesta cidade de Água Branca - AL, CEP: 57490-000, doravante designado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Chefe do Executivo Municipal, o 
Senhor JOSÉ CARLOS DE CARVALHO, brasileiro, pernambucano, casado, 
empresário, portador do RG. n° 2.814.878-SSP/PE, inscrito no CPF sob o n° 
448,417.104-00, residente e domiciliado nesta cidade, e do outro lado, a Empresa 
NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP 
inscrita no, com sede a Rua Itabaiana, 780, Belenzinho, São Paulo/SP, CEP 03171-
010., inscrita no CNPJ/MF sob o N2  23.236.167/0001-51, neste ato representado 

pelo-  Sr. Sidney dos Santos, portador do RG. o° 43.392.111 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 313.150.408-08, doravante denominado CONTRATADO, que 

firmam o seguinte contrato decorrente da Dispensa de Licitação)  oriunda do 

Processo Licitatório n2  08260010/2020 que passa a fazer parti integrante deste 
instrumento, independente de transcrição, juntamente com a Proposta Comercial 
aprisentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas, 
as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Deriva do Processo Licitató rio, a dispensa de licitação, com fundamento nas 
disposições da Lei 8.666/93 e Lei 0 14.035 de 11 de agosto de 2020, em face da 
excepcional necessidade temporária de interesse público, por conta da necessidade 
de 'atendimento urgente, sendo dispensada, nestes específicos casos, 
procedimento licitatório e seus trâmites burocráticos, e demais normas aplicávei 
rio que couber, mediante as cláusulas e condições seguintes: 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ÁGUA BRANCA - AL 

   

    

ESTADO DE ALAGOAS 
Prefeitura Municipal de Água Branca 

CNPJ 12.350.153/0001/48 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de testes rápidos IGG/IGM unitários para a prevenção na 
disseminação do Novo Corona Vírus (Covid-19) destinados a Secretaria 
Municipal de Saúde deste município de Água Branca/AL, dando conhecimento à 
CONTRATADA que examinou detalhadamente toda a documentação do referido 
processo de dispensa, e que se declara em condições do cumprimento deste Termo 
em estrita observância com o indicado e em conformidade com o procedimento 
levado a efeito devidamente homologado pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os 
documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA e apensados no 
processo de dispensa de licitação n° 25/2020. 

Parágrafo Único: Será incorporada a este Contrato, mediante Termo Aditivo, 
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA, estabelecidas no citado 
procedimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

O valor global do contrato é de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil 
reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

As despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrato correrão por 
conta dos recursos financeiros que estão previstos na Lei Orçamentária Anual, à 
canta da seguinte dotação do Orçamento Geral do Município: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-2.0500.05 51 

Funcional Programática - 10.301.0004.6003 - Bloco de Custeio (Atenção Básica) - 
PAB. 



PREFEITURA MUNICIPA 
DE ÁGUA BRANCA - A. 

ESTADO DE ALAGOAS 
Prefeitura Municipal de Água Branca 

CNPJ 12.350.153/0001/48 

Elemento de Despesa: 339039000000 - 0425 - Outros Serviços de terceiros - 
Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento da fatura será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da imediata apresentação da Nota Fiscal emitida pela 
CONTRATADA mediante efetiva entrega do objeto recebido e atestado por servidor 
responsável. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES 

Os preços propostos não serão passíveis de reajuste, na forma da Lei Federal 
n11  10.192 de 14.02.2001. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

À CONTRATADA poderá ser aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) 
pela CONTRATANTE por dia que exceder do prazo de entrega do objeto. 

Parágrafo Primeiro: Quando da aplicação de multa, a CONTRATANTE notificará a 
CONTRATADA, que terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos para recolher à 
Tesouraria da CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer 
em outras sanções cabíveis. 

Parágrafo Segundo: Da aplicação de multa, a CONTRATADA poderá recorrer no 
prazo de 03 (três) dias corridos, a contar da data do recebimento da respectiva 
notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito suspensivo, até que 
seja -devidamente efetuada a justificativa exposta, se julgada improcedente pela 
CONTRATANTE a importância recolhida pela CONTRATADA será devolvida no 
prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data do julgamento. 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

A CONTRATADA obriga-se a entregar a CONTRATANTE o objeto deste 
Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do dia imediato à 
expedição da Ordem de Fornecimento, fazendo-se acompanhar da Nota Fiscal 
pertinente. 

j4L/t 



Ao firmar este Instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu 
conteúdo, bem como os demais documentos vinculados ao presente Contrato. 

PREFEITURA MUNICIPA 
DE ÁGUA BRANCA - AL 

ro 

ESTADO DE ALAGOAS 
Prefeitura Municipal de Água Branca 

NPJ 12.350.153/0001/48 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Contrato é até 31 de dezembro de 2020, 
contados a partir da celebração deste Termo, conforme o interesse da 
administração, ou até o término da competente licitação na modalidade de dispensa 
de licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

À CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 
CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos caso de a 
CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for dissolvida, transferir, no todo ou 
em parte, o contrato, atrasar na entrega do objeto contratado por tempo superior a 
05 Çcinco) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento sem 
que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Único:  A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens 
acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem embargo da 
aplicação das demais providências legais cabíveis, 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base 
na legislação em vigor, e que rege este Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

As inclusões, supressões ou alterações, desde que permitidas pela Lei Federal 
n° 8.666/93, de qualquer elemento não constante do presente, serão efetuadas por 
"Termo Aditivo", que integrarão o Contrato para todos os fins e efeitos de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 
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ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Água Branca 

CNPJ I2.30.153/0001/48 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste 
termo perante o Foro da Comarca de ÁGUA BRANCA, Estado de Alagoas, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, obrigando-se a 
CONTRATADA a manter um representante com plenos poderes para receber 
notificação, citação inicial e outras medidas em Direito admitidas.: 

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, em 02 (duas) vias de 
igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus efeitos 
legais. 

Água Branca * AL 08 de setembro de 2020. 

JOSÉ CARLOS,DÊ ARVALUO 
PfiEF 0 
NTRÁT 

NORTH MED DISTRIBU 	 • DU 	HOSPITALARES ELRELI - EPP 
S SANTOS 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS 

1) 	  

CPFN2: 	  

2) 	  

CPF N:_ 	 
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Recebi em 2020 

Repres 	ntic da empresa  

411, 

ESTADO DE ALAGOAS 
Prefeitura Municipal de Água Branca 

CN PJ 12.350.153/0001/48 

ORDEM DE FORNECIMENTO 

O Prefeito Município de Água Branca, no USO de suas atribuições e 
prerrogativas legais, em conformidade com o Processo de Dispensa de Licitação n2  
25/2020, RESOLVE: 

Expedir a presente ORDEM DE FORNECIMENTO a fim de que a firma 

NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP 
inscrita no, com sede a Rua Itabaiana, 780, Belenzinho, São Paulo/SP, CEP 03171-

010., inscrita no CNPJ/MF sob o N2  23.236.167/0001-51, para a Contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de testes rápidos IGG/IGM 
unitários para a prevenção na disseminação do Novo Corona Vírus (Covid-19) 
destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município de Água 
Branca/AL, em conformidade com a solicitação da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

Expeça-se. CUMPRA-SE. 

ÁGUA BRANCA / AL, 08 DE SETEMBRO DE 2020 

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO 

Prefeito 


