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COSMOPOLITAMA COMERCIO LTDA r

Av. São Raimundo, 2Ü7, bairro Piçarra — CEF 6401-7-0'9G
TERESINA - PIAUÍ - CNPJ (MF) 02.956.130/0001-28

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.° 04.

Os abaixo-assinados

w

JOSÉ WILSON SEIX.AS DE CASTRO, bra.si!eiro, solteiro, nascido em 29.07.1956, nativral de-"
Teresina-PI, empresário, inscrito no CPF sob o n° 106.168.613-20 e da cédula de identidade RG
n" 223.715 SSP-PI, residente e domiciliado na cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Rua 24 de
Janeiro, 242 - Bairro Centro, CEP 64001-230;
CWÍ'HIA LEVY NOGUEIRA CAVALCANTE, brasileira, solteira, natural de Teresina-PI,

nascida em 24.07.1979, empresária, inscrito no CPF sob o n° 623.636.623-34 e da cédula de
identidade RG n''' 1.565.001 SSP-PI, residente e domiciliado na cidade de Teresina, Estado do
Piauí, na Rua 24 de Janeiro, 242 - Bairro Centro, CEP 64001-230;

Únicos - e somente eles componentes da sociedade COSMOPOLITANA COMERCIO
k  LTDA - ME, sociedade empresarial, com sede e foro na cidade de Teresina, Estado do Piauí, na

Av. São Raimundo, 207, bairro Piçarra - CEP 6d017-090, não mantendo dependências ou filiais,
registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o NIRE 22200197060, e inscrita no CNPJ
sob o n.'' 02.956.130/0001-28, devidamente arquivado por despacho em 01.02.1999, resolvem
alterar o contrato de constituição, o que fazem mediante as cláusulas e condições a seguir, que
reciprocamente se outorgam, a saber:

CLÁUSULA 1 - A sociedade resolve incluir a atividade de: COMÉRCIO VAREJISTA DE
OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (4789-0/99);
CLÁUSULA n — È admitida na sociedade TACIANE COSTA ESTEVES TORRES, brasileira,
solteira, nascida em 02.09.1983, natural de Miguel Alves - PI, empresária, inscrita no CPFsob mSp'
010.887.363-35 e da cédula de identidade RG n° 2.164.821-SSP-PJ, residente na cidade:de '
Teresina, Estado do Piauí, na Rua Lisboa, n" 1770 - Bairro Morada do Sol - CEP 64055-235;, ; .
CI/ÁUSULA ÍII - Neste aro retira-se da .sociedade o Sr. JOSÉ WILSON SEIXAS DE
CASTP.O, se retira da sociedade pôr sua livre c espontânea vontade, cede e transfere suas quotás
para TACIANE COSTA ESTEVES IGRRES, já qualificada acima, declarando ter recebido
neste ato. todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, tião tendo nada mais a reclamar,

^  seja a que título for, dando-lhe, geral, rasa e iiTevogável quitação;
CLÁUSULA IV - è admitida na sociedade KARINE VIEIRA NUNES, brasileira, solteira,
nascida em 19.02.1986, natural de Teresina-PI, empresária, inscrita no CPF sob n° 003.209.243-
19 e da cédula de identidade RG n° 2.337.755-SSP-.PI, residente na cidade de Teresina, Estado do
Piauí, no AV. Senador Área Leão, 2570, AP 204, bairro Jóquei Clube, CEP 64049-110;
CLÁUSULA V - Neste ato retira-se da sociedade CYNTHIA LEVY NOGUEIRA

CAVALCANTE, se retira da sociedade pôr sua livre e espontânea vontade, cede e transfere suas
quotas para KARINE VIEIRA NUNES, já qualificada ucima, declarando ter recebido neste ato,
todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, não tendo nada mais a reclamar, seja a que
título for, d.ando-ihe, geral, rasa e irrevogável quitação;
CLÁUSULA áT - A sociedade resolve alterar seu endereço para: Av. Industrial Gil Martins, 'n°
1181, Bairro Tabuleta - CEP 64019-630 - Teresina - PI.
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CLÁUSULA VII - A sociedade resolve alterar seu objeto social jpára: A-TIVIDâDES DE
ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU XOMISSÃO (6o30-4/00);
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (4645-1/01); COMÉRCIO '
ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTQ-.
MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS (4664-8/00); COMÉRCIO ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO (4644-3/01); COMÉRCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
(4649-4/08);

CLÁUSULA VIU - A sociedade resolve alterar a denominação empresária para: DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, e nome de fantasia "DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA";

CLÁUSULA III - Administração da sociedade será de ambos os sócios TACIANE COSTA
ESTEVES TORRES e KARINE VIEIRA NUNES, com poderes e atribuições de sócias
administradoras, autorizado o uso do nome empresarial em conjunto e em separado, vedado, no
entanto, em atividades estranlias ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem
autorização do outro sócio. As administradoras declaram sob as penas da lei que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, conf. art.lOl 1, § 1°, cc/2002;
CLÁUSULA IV - As administradoras declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidas
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação cnmiijã^
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, concussãd,'
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra nprmf^s-^
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. .
CLÁUSULA V - Objetivando adequar-se ao Novo Código Civil Brasileiro de 2002, e visando,a
economia que trará à empresa condensar tais disposições num só e único documento, resolvem
CONSOLIDAR, como consolidadas ficam, as condições do contrato social e aditivos referidos
no "caput", as quais passarão a vigorar - doravante, com o estritamente estatuto neste
instrumento, sem que disto resulte nenhuma solução de continuidade nas relações mantidas pela
sociedade, como abaixo vai pactuado:
CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS CONTRATUAIS DA SOCIEDADE: DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME;

CLÁUSULA I - A sociedade gira na cidade de Teresina, Estado do Piauí na Av. Industrial Gil
Martins, n° 1181, Bairro Tabuleta-CEP 64019-630, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, sob

o nome empresarial de DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,
registrada sob o NIRE 22200197060, e inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° 02.956.130/0001-28; üo
CLÁUSULA 11 - O objeto social é de: ATIVIDADES DE ADMINISTR.\ÇÃO DE FUND0S
POR CONTRATO OU COMISSÃO (6630-4/00); COMÉRCIO ATACADISTA DE
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALARE DS
LABORATÓRIOS (4645-1/01); COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS
E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
(4664-8/00); COMÉRCIO ATACADISTA" DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO
HUMANO (4644-3/01); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENÊí
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR (4649-4/08);

a
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CLAUSULA m - O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mp íeais), dividido- em 100.000
(cem mil), quotas de valor nominal de RS 1,00 (Um real), cada-üma, totalmente íntegralizadas
em moeda corrente nacional do País, assim subscritas:
a) Taciane Costa Esteves Torres 50.000 Quotas RS 50.000,00
b) Karine Vieira Nunes 50.000 Quotas R$ 50.000,00

TOTAL 100.000 Quotas RS 100.000,00

CLÁUSULA IV - A sociedade iniciou suas atividades em 01.02.1999, e seu prazo de duração é
indeterminado.

t

CLAUSULA V - As quotas do capital social são indivisíveis em relação à sociedade e não
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
CLAUSULA VI - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLÁUSULA Vil - Administração da sociedade será de ambos os sócios TACIANE COSTA
ESTEVES TORRES e KARINE VIEIRA NUNES, com poderes e atribuições de sócias
administradoras, autorizado o uso do nome empresarial em conjunto e em separado, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem
autorização do outro sócio. As administradoras declaram sob as penas da lei que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, conf. art.lOl 1, § T, cc/2002;
CLÁUSULA VIU - As administradoras declaram, sob as penas da lei, de que não estão
impedidas 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 relações de consumo, fé pública,, ou
a propriedade.

CLÁUSULA IX - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador)
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, jTícs: .
balanço patrimonial e de balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção'cte
suas quotas, os lucros ou perdas apurados. . n.
CLÁUSULA X - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócibs
deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.
CLÁUSULA XI - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou'-òúi54
dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios. - cia.s
CLAUSULA XII - Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labof^
convencionada no início de cada exercício e dentro dos limites fixados pela legislação pertinente,'
através de ata de assembléia. ' ■

CLAUSULA XIII - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o 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 balanço especialmente
levantado.
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Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros SaSoS dní cpte arsoc^dade se
resolva em relação ao seu sócio. "*'* ^
CLÁUSULA XIV - Fica eleito o foro de Teresina, Estado do Piauí, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

!E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias de igual teo^ ^ L. J

e forma.
Teresina-PI, 01 de Junho de 2010.

<l/-

José/Wilson Seixas de Castro

Taciane Costa Esteves Torres

Gynthia Levy-^ogueira Cavalcante

Karine Vieira Nunes

TESTEMUNHAS;

José Alves de Sousa
CPF 017.968.533-30 / RG 2.356.802-SJSP/PI

Paulo Lenine Veras Oliveira
CPF 462.443.953-87 / RG 1.100.334-SSP/Pl
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DUvlENSÂO DISTRIBWDORA DE MEDICAMENTO^ ÍIDA;- ME
Av. Industrial Gil Martins, n° 1181, Bairro Tabuleta- CEP 64019-630

TERESINA - PIAUÍ - CNPJ (MF) 02,956.130/0001 -28
AUTERACÂO CONTRATUAL N.° 05.

Os abaixo-assinados

TÂCIANE COSTA ESTEVES TORRES, brasileira, solteira, nascida em 02.09.1983, natural
de Miguel Alves - PI, empresária, inscrita no CPF sob n° 010.887.363-35 e da cédula de
identidade RG n° 2.164.821-SSP-PI, residente na cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Rua
Libia, n° 1770 - Bairro Morada do Sol - CEP 64055-235;
KAMNE VIEIRA NUNES, brasileira, solteira, nascida em 19.02.1986, natural de Teresina-PI,
empresária, inscrita no CPF sob n° 003.209.243-19 e da cédula de identidade RG n" 2.337.755-
SSP-PI, residente na cidade de Teresina, Estado do Piauí, no AV. Senador Área Leão, 2570, AP
204, bairro Jóquei Clube, CEP 64049-110;

Únicos - e somente elas componentes da sociedade DUvíENSÂO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LT0A - ME, sociedade empresarial, com sede e foro na cidade de
Teresma, Estado do Piauí, na Av. Industrial Gil Martins, n° ilSI, Bairro Tabuleta - CEP 64019-
630, não mantendo dependências ou filiais, registrada na Junta Comerciai do Estado do Piauí, sob
o WKE 22200197060, e inscrita no CNPJ sob o n.° 02.956.130/0001-28, de^/idamente arquivado
por despacho em 01.02.1999, resolvem alterar o contrato de constituição, o que fazem mediante.,,
as cláusulas e condições a seguir, que reciprocamente se outorgam, a saber:

CLAUSULA i - Fica neste ato criado uma filial com sede e foro na Rua Piripiri, 1210, bairro Pio
XII, CEP: 64019-820, Teresma - PI; com a mesma atividade da matriz, cora destaque de capital
no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais)

CLÁUSULA H - Neste ato retira-se da sociedade, o Sra. KARI.NE VIEIRA NUNES, se retira
da sociedade pôr sua livre e espontânea vontade, cede e transfere a totalidade de suas quotas no
valor de RS 50.000,00 (ciquenía mil reais) para a sócia remanescente a Sra. TACIÂNE COSTA
ESTEVES TOEMES, já qualificada acinm, declarando ter recebido neste ato, todos os seus
direitos e haveres perante a sociedade, não tendo nada mais a reclamar, seja a que título for,
dando-lhe, geral, rasa e irrevogável quitação;

CLÁUSULA III - È admitido na sociedade o Sr. RAMUNDO LIMA DO NASCIMENTO
JüNIOM, brasileiro, solteiro, nascido em 03.04.1970, natural de Teresina - PI, empresário,
inscrito no CPF: 061.885.383-94 e da cédula de identidade RG: 1.043.595-SSP-PI, residente na
cidade de Teresina, Estado do Piauí, no Conjunto Parque Piauí, Qd-35, Casa 27 - Bairro Parque
Piauí - 64025-196;

CLÁUSULA rV" - Neste ato TÁCL4N.E COSTA ESTEVES TORRES, sócia remanescente
pôr sua livre e espontânea vontade, cede e transfere parte de suas quotas, equivalente a 1% do
capitai social no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para RAIMUT^DO LIMA DO

• JÚNIOR, já qualificado acima;

./
rs.\
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CLÁUSULA V - A sócia retirante e a sócia cedeníe, declaram ter recebidt) neste: ato/fodtís os
seus direitos e haveres perante a sociedade, não tendo nada mais a recíamar, seja a que xítulo for,
dando-íhe, geral, rasa e irrevogável quitação;

CLÁUSULA VI - Administração da sociedade será de competência da sócia TACÍANE COSTA
ESTEVE S TORRES, com poderes e atribuições de sócia administradora, autorizada ao uso do
nom.e empresarial e assinar mdi\ãdualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse socisl ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos coíisías ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA VII - A. administradora declara, sob as pena da lei, de que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em rdrtude 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 relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA VIII - O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000
(cem mil), quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real), cada uma, totalmente integralizadas em
moeda coiTeníe nacional do País, assim subscritas:
a) Taciane Costa Esteves Torres 99.000 Quotas R$ 99.000,00
b) Raimundo Lima do Nascimento Júnior 1.000 Quotas R$ 1.000,00

TOTAL 100.000 Quotas R$ 100.000,00

CLÁUSULA IX - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo e
alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumenío pennanecem em pleno vigor.

X - Fica eleito o foro de Teresina, Estado do Piauí, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contiatados assinam o presente instruniento em 3 vias de igual teor e
forma. V.: c d

Teresina-PI, 20 de Julho de 2011.

Taciane Cosia Esteves Torres

Sócia administradora

Raimundo Lima do Nascimento Júnior?

Socio

r\

Karine Vieira Nunes

Sócia retirante ———
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DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MF,

ALTERAÇÃO CONTRATUAI. N." 06.
■  ;

Oilt.-: .
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■  ! ..tíSS^,; ,

Os abaixo-assinados;

3A(.iANE COSiA ESTEVES TORRES, brasileira, .solteira, nascida em 02.09.198.1.
natural de Miguel Alves ■ PI. empre.sária. inscrita no CPF sob n" 010.887.36.1-3.1 e da cédula
de identidade RG n° 2.164.821-SSP-Pl. residente na cidade de Teresina. Estado do Piauí, na
Rua Líbia. iT 1 770 Bairro Morada do Sol CEP 64055-235;

RAIMUNDO LIMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, brasileiro, solteiro. na.scido em
03.04.1970. natural de Teresina - PI. empresário, inscrito no CPF: 061.885.383-94 e da
cédula de identidade RG: 1.043.595-SSP-Pl. residente na cidade de Teresina. Estado do Piauí,
no Conjunto Parque Piauí. G^d-35. Casa 27 •• Bairro Parque Piauí - 64025-196:

Únicos - e somente elas componentes da sociedade DIMENSÃO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA - ME. sociedade empresarial, com sede e foro na cidade de
Teresina, E.stado do Piauí, na Av. Industrial Gil Martins. 1 181. Bairro Tabuleta. CEP: 64019-
630. e in.scrita no CNP.I sob o n.° 02.956.130/0001-28. devidamente registrada na .lunta
Comercial do Estado do Piauí, sob o NIRE:..22200l 97060 em 01.02.1999. resolvem, alterar o
contrato social e alterações, com o presente aditivo, nas cláusulas e condições a .$eguir.-q.ite*..
reciprocamente se outorgam, a saber: '

CL.UUSUL.A I - Neste ato retira-se da sociedade o Sr. RAI.MUNDO LIMA DO
NASCIMENTO JUNIOR. acima identificado, cedendo e transferindo a totalidade de suas
quotas no valor de R$ 1.000.00 (cinqüenta mil reais) para a sócia remanescente a Sra
TACIANE COSTA ESTEVES TORRES, acima identificada.

CLÁUSULA II - Também neste ato a Sra. TACIANE COSTA ESTEVES TORRES.
acima identificada, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas cotas,
como segue: 50% do capital social equivalente a R$ 50.000.00 (cinqüenta mil reais) para a
sócia entrante a Sra. I.UClANA CASTELO BRANCO NOLETO BARBOSA, brasileira,
natural de Teresina ■ PI. casada sob o regime de comunhão parcial de bens. nascida em
24/12/1977. empresaria. CPF: 713.637.343-34. Identidade RG: 1.506.635 SSP-Pl. residente e
domiciliada na Rua Tiradentes. 1232. bairro Centro. CEP: 64000-380 e 50% do capital .social
cquixalente a RS 50.000.00 (cinqüenta mil reais) para o sócio entrante, Sr. IGOR HORACE
SAMPAIO BARBOSA, brasileiro, natural de Teresina ■ PI. ca.sado sob o regime de
comunhão parcial de bens. nascido em 04/08/1982. empresário. CPF: 664.512^213-68..
Identidade RG: 1.917.280 SSP-PI. residente e domiciliado na Rua Tiradentes. 1232 bairro
Centro. CEP: 64000-380;

■  - j

Parágrafo único Os sócios retirantes cedentes. declaram, ter recebido neste ato. todos os ' "
.seus direitos e haveres perante a sociedade, não tendo nada mais a reclamar, seja a que título
lor. dando-lhe. geral, rasa e irrevogável quitação..

//
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CLÁUSULA IIÍ - O capital social que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fi ca neste ato
aumentado para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil),
quotas de valor nominal de RS 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizadas em moedá '-^''^
coiiente nacional do País, com a presente alteração, distribuídas com segue; '
ÍGOR .HORACE SAMPAIO BARBOSA 100.000 Quotas RS 100.000,00
LUCÍANA CASTELO BRANCO NOLETO BARBOSA 100.000 Quotas RS 100.000,00

TOTAL 200.000 Quotas RS 200.000,00

CLÁUSULA iV — A administração da sociedade será de competência da sócia a Sra.
LUCIANA CASTELO BRANCO NOLEIO BARBOSA, com poderes e atribuições de
sócia administradora, autorizadas ao uso do nome empresarial, assinando isoladamente,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em
favoi de qualquei dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade sem autorização da outra sócia.

CLAUSULA V - A administradora declara, sob as pena da lei, de que não está impedida de
e.xercer 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 t-, .,i
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,- ' r" '.
concLissão. peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional,
contra normas de detesa da concorrência,, contra as relações de consumo, fé pública, ou a.
propriedade. . . . „ ,.u..

DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL '""l !
Resolvem os sócios, promover a Consolidação Contratual como segue:

CLAUSULA ! - A sociedade gira sob a denominação social DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, e tem como sede o imóvel
situado na Av. Industrial Gil Martins, 1181, Bairro Tabuleta, CEP: 64019-630, na cidade de
Teresina, Estado do Piauí;

CLÁUSULA ü - O capital social registrado é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
dividido em 200.000 (duzentas mil), quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma,
totalmente integralizadas em moeda eomente nacional do País, com a presente alteração,
distribuídas com segue:
íGOR HORACE SAMPAIO BARBOSA 100.000 Quotas RS 100.000,00
LUCÍANA CASTELO BRANCO NOLETO BARBOSA 100.000 Quotas RS 100.000,00

total 200.000 Quotas RS 200.000,00o '
^  • •liPíT"'""

CL.4USUL.A IIÍ -- O objeto social é: Atividades de administração de fundos por contrato' "
ou comissão (6630-4/00); comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); comércio atacadista de
máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
(4664-8/00); comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (4644-3/01);
comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (4649-
4/08).

CLÁUSULA IV - A sociedade teve inicio na 01/02/ CARTORIO AZEVEDO BASTOS. . . WBÊÊÊÊÊÊÊSÊBfSSfi £ lABBliONATODENOTAS-CMigsCNJIK.STiSO &><]
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CLÁUSULA V - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de
condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando,
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

CLAUSULA Vlí - A administração da sociedade será de competência da sócia a Sra.
LUCíANA CASTELO BRANCO NOLETO BARBOSA, com poderes e atribuições de
sócia administradora, autorizadas ao uso do nome empresarial, assinando isoladamente,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em
favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade sem autorização da outra sócia.

CLAUSULA Vill - A administradora declara, sob as pena da lei, de que não está impedida
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 relações de consumo, fé pública,
ou a propriedade.

CLÁUSUl.A !X - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA X -- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLAUSULA XI - Os sócios terão direito a uma retirada mensal a titulo de pró-labore,
convencionada no inicio de cada exercício e dentro dos limites fixados pela legislação
pertinente.

CLAUSULA XII - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas'
atividades com os hei deu os. sucessores e o incapaz. Nao sendo possível ou inexistente
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 balançp,
especialmente levantando. ■

Pai ágrafo Único — O mesmo piocedimento será adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva em relação ao seu sócio.

ryjy* 1

CLAUSULA Xin - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do,
inventario, do balanço patrimonial e de balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios,
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
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CLÁUSULA XIV - O presente contrato já encóntra-se adequado a legislação vigente Lei
10.406 de 10/01/2002, (NOVO CODIGO CIVIL).

CLÁUSULA XV - Fica eleito o foro de Teresina, Estado do Piauí, para o exercício e o
cumpriménto dos direitos e obrigações resultantes desde contrato. j'

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias de igual
teor e forma. ; I

Teresina-PI, 06 de janeiro de 2012.

IGÒFfHORÁCE SAMPAIQ-BÁRBOSA
Sc cio entrante

LUCIANA CASTELO BRANCO NOLETO BARBOSA
Sócia administradora

■■■-'-tsz

RAIÁíUNbO LIMA DO NAS CIMENTO. JÚNIOR
Socio retirante

,1UI^
' ' fxM-.

1t' -v ^

-tUÁ.
TACIANE COSTA ESTEVES TORRES

Sócia retirante

ff«afe<t5ííía3»tí«Al!t-S!«3as;

\ CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS '"oficio de registro ovioaspessoó «aturais———«ff-f - ■„ ^ ETABEUONATO DE NOTAS-Còdifl»C»U8S.8W"0 ^

Autenticação Digital " ~ l)
aíi:.... .. Ooacortíocomo8eflt9osi''.3«..ec7!'tnft.V8*,4le62<í8UíFwíeraie.93S/19WíAít66K.Jai~
5.V '• tfa Lot &Jadaet8.72i?2£!08 aulflrticoapfesento i/r8gafnd:gií0ffísCa,f«^o<íuçâo fiel "
r:£; . ' .doaooímcfrtasflresanlatjoeconfwoo nesta ato. Oftíeflòoã «rtitóe. Ooufé

Cód. Autenticação; 24731607191149420755-26; Data: 16/07/2019 11:523
Selo Digital de Fiscalização Tipo ttormal G: Alug3051.0EPT:

v«wA,,ÍM,s,fe««i.c.^,». Valor Total do Ato-R$4.A2
Titifttr Confira PS dados do ato ©flf): htl^s://selodigital.ypb.íu»»br íN



-.iviSãn

ADITIVO SOCIAL N° 07 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DIMENSÁ©Sí&4
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, situada na Av. Industrial Gil :; "

Martins, 1181, bairro Tabuleta, CEP 64.019-630, Teresina - Piauí, CNPJ: 02.956.130/0001-28,

NIRE 22200197060, em 01/02/1999.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a Sra. LUCIANA
CASTELO BRANCO NOLETO BARBOSA, brasileira, natural de Teresina-PI, maior, nascida em
24/12/1977, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliado
na Rua Tiradentes, n° 1232, bairro Centro, CEP; 64.000-380, Teresina-PI, portadora da Cédula de
Identidade RG n° 1.506.635-SSP-PÍ, inscrito no CPF n° 713.637.343-34; e o Sr. IGOR HORACE
SAMPAIO BARBOSA, brasileiro, natural de Teresina-PI, maior, nascido em 04/08/1982, casado
sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, n°
1232, bairro Centro, CEP: 64.000-380, Teresina-PI, portador da cédula de identidade n° 1.917.280 -
SSP-Pl, inscrito no CPF sob o n° 664.512.213-68, sócios da sociedade empresária Ltda. DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com sede e foro na cidade de Teresina na

Av. Industrial Gil Martins, 1181, bairro Tabuleta, CEP 64.019-630, Estado do Piauí inscrita no CNPJ
sob n° 02.956.130/0001-28, com contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do
Piauí, sob n° 22200197060 por despacho do dia 01/02/1999, e na melhor forma de direito resqlyeiTt.,_ j
,  n • •'J. r.NSÃ Otítl:/3q
alterar dito instrumento na forma a seguir:

t.ilT 2

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço sito ã:
Av. Industrial Gil Martins, 1181, bairro Tabuleta, CEP 64.019-630, Teresina - Piauí passa a fazê-lo

no seguinte endereço sito à Av. Industrial Gil Martins, 1203, bairro Pio XII, CEP 64019-825
Teresina-Piauí.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade passa a ser administrada pelo sócio IGOR HORACE
SAMPAIO BARBOSA, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da
sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,
sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em
negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA TERCEIRA - O administiador IGOR HORACE SAMPAIO BARBOSA, já
qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da

sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses^
mencionadas no Art.l .011, parágrafo primeiro, do código civil (Lei n° 10.406/2002).

CLÁUSULA QUARTA — Permanecem em vigor todas as demais cláusulas do contrato SQCiá!r(gi||i^;;^,|
não colidirem com as presentes disposições: ^

/// /j/ // • c\ ̂

-  I . . ■— ■ f- ■ „ ■
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E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente aditivo n° 07 (sete) em 03 (três) vias,'
de igual teor e forma:

Teresina, 17 de outubro de 2012.

HOrIcE SAMPAIO BARBOSA
Sócio-administrador

'?OcdVjeAk\.
LUCIANA CASTELO BRANCO NOLETO BARBOSA

Sócia
■•>ífr í^íf! f ,1

9

.... ..,1

;  ' -.!

CARTÓRIO A2EVÉD0 BASTOS oe registro ctva. oas pessoas naturais mvgruvn^^i^i-vuvv^^M^ ETABEUONATO0£NOTAS-CódigoCNJfl&STC-O ^
Ste- Av.í'í4iae®tj3«r«'ia;il".-8Kra3síittlas.üí2l'aKíiH-CPSa5MKiS»wauwet«te.T«*-''í;2J'íC«5««-ru

AutenticàçSõDígifãl
De swdo coni os ertgos i». 3" e 7» ínc. V 8*. <1 o 62 Oe te', federal 8.931^19»* e Art 6 tec. X8 '

da te:£síada»IB.72l/2008autenttcoapfesen!airr*gemdíj}it8Rz»3a. feproduçáaflel •
dooôoiftienio apresenladoe coníenflo neste sto.Orefendoówerdede-Ooufé • '

Cód; Autenticação: 247ai607191149420755-28; Data: 16/07/2019 11:52^
/ )<■ ?Ni

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIU93049-PLHX;
.. . , Valor Total do Ato: R$ 4,42 f . . .. ih

.V4lber:AaevWoiJaMira«Í8Caydcanft. 'j i. , .• ,, , , , • ,•noitar Confira os dedos do ato https://selodigital.^pb.ju8.br



íí-^ftOCNR _,iV^Q£in

DATA _
! RUBR-v ̂

ADITIVO SOCIAL N° 08 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DIMENSÃO

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, situada na Av. Industrial Gil

Martins, 1203, bairro Pio XII, CEP 64.019-825, Teresina - Piauí, CNPJ: 02.956.130/0001-
28, NIRE 22200197060, em 01/02/1999.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a Sra. LUCIANA

CASTELO BRANCO NOLETO BARBOSA, brasileira, natural de Teresina-PI, maior, nascida

em 24/12/1977, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e
domiciliada na Rua Tiradentes, n° 1232, bairro Centro, CEP: 64.000-380, Teresina-PI, portadora
da Cédula de Identidade RG n° 1.506.635-SSP-PI, inscrito no CPF n° 713.637.343-34; e o Sr.

IGOR HORACE SAMPAIO BARBOSA, brasileiro, natural de Teresina-PI, maior, nascido em

04/08/1982, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado

na Rua Tiradentes, n° 1232, bairro Centro, CEP: 64.000-380, Teresina-PI, portador da cédula de

identidade n° 1.917.280 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o n° 664.512.213-68, sócios da sociedade

empresária Ltda. DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com
sede e foro na cidade de Teresina na Av. Industrial Gil Martins, 1203, bairro Pio XII, CEP 64.019-

825, Estado do Piauí inscrita no CNPJ sob n° 02.956.130/0001-28, com contrato de constituição
arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob n° 22200197060 por despacho do dia

01/02/1999, e na melhor forma de direito resolvem alterar dito instrumento na forma a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Admite-se na sociedade o Sr. JADYEL SILVA ALENCAR,
brasileiro, natural de Teresina-PI, maior, nascido em 23/07/1987, solteiro, empresário, residente e
domiciliado na Av. Senador Área Leão, 2570, Ap. 503, bairro São Cristóvão, CEP: 64049-110,
Teresina-PI, portador da cédula de identidade n° 2.086.469 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o h°>
647.545.703-59. Admite-se também na sociedade o Sr. ODISMIR COSTA ESTEVES'

TORRES, brasileiro, natural de Miguel Alves-PI, maior, nascido em 10/09/1985, solteiro,-
empresário, residente e domiciliado na Rua Líbia, n° 1770, bairro Morada do Sol, CEP: 64055-^
235, Teresina-PI, portador da cédula de identidade n° 2164822 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o n?-

010.980.783-90. ' . . . cm

CLÁUSULA SEGUNDA - Neste ato retira-se da sociedade a sócia LUCIANA CASTELO
BRANCO NOLETO BARBOSA, acima qualificada detentora de 100.000 (cera mil) quotas no
valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil reais),
cedendo e transferindo as 100.000 (cem mil) quotas de capital a JADYEL SILVA ALENCAR,
acima qualificado. Retira-se também da sociedade o sócio IGOR HORACE SAMPAIO

BARBOSA, acima qualificado detentor de 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00
(hum real) cada uma, correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), cedendo e transferindp.^Jil^^iq^
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98.000 (noventa e oito mil) quotas de capital a JADYEL SELVA ALENCAU, acima qualificado
e 2.000 (duas mil) quotas de capital a ODISMIR COSTA ESTEVES TORRES, acima
qualificado. Os pagamentos dos valores retro mencionados foram feitos em moeda corrente
nacional na data da assinatura do presente contrato.

.j

CLÁUSULA TERCEIRA - Os sócios retirantes cedentes declaram, terem recebido neste ato,
todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, não tendo nada mais a reclamar, seja a que
título for, dando-lhes, geral, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA QUARTA - O capital social que é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido
em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente
integralizadas em moeda corrente nacional do País, com a presente alteração, passa a ser
distribuído da seguinte forma;

Sócios N- de Quotas % Valor RS

JADYEL SILVA ALENCAR 198.000 99 198.000,00

ODISMIR COSTA ESTEVES TORRES 2.000 1 2.000,00

Total 200.000 100 200.000,00

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade será. administrada pelo sócio: JADYEL SILVA
ALENCAR, e a. ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, ^
judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre
no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios
estranhos aos fins sociais. .

CLÁUSULA SEXTA - O administrador, já qualificado, declara, sob as penas da lei, que não
está impedido de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem
em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1°, Código Civil (Lei n°
10.406/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA - Retificar o n° do RG do sócio IGOR HORACE SAMPAIO
BARBOSA constante na cláusula segunda do aditivo n° 06, onde se lê: "Identidade RG:
1.917.280-SSP-Pr', leia-se "Identidade RG: 1.917.028 SSP - PI ".

/' 4
/i
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, com nome de fantasia

DIMENSÃO, com sede nesta capital na Av. Industrial Gil Martins, 1203, bairro Pio XII, CEP:
64.019-825 Estado do Piauí.

Parágrafo único - Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade

poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a

critério dos sócios, não os tendo inicialmente.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem como objeto o comércio atacadista de instrumentos
e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); atividade de

administração de fundos por contrato ou comissão (6630-4/00); comércio atacadista de maquinas,

aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (4664-8/00);

comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (4644-3/01); comércio atacadista,

de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (4649-4/08), podendo dedicar-se, a
outras atividades que vejam a se revelar de seu interesse, podendo inclusive, participar de putra^,
sociedades.

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
representado por 200.000 (duzentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (üm feaiy
cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma: li.3SÍSl .:.

Sócios N- de Quotas % Valor RS

JADYEL SILVA ALENCAR 198.000 99 198.000,00

ODISMIR COSTA ESTEVES TORRES 2.000 1 2.000,00

Total 200.000 100 200,000,00

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade teve suas atividades iniciadas em 01/02/1999, data em
que foi constituída, sendo sua duração por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O uso da denominação social é vedado na prestação de avais, fianças e
favores a terceiros ou em negócios alheios às atividades específicas da empresa.

'  ' " â.CLAUSULA SEXTA - A administração da sociedade caberá ao sócio: JADYEL SILVA
ALENCAR, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade^
judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre

5^-

-/•' .t
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no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios
estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA - O administrador, já qualificado, declara, sob as penas da lei, que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem
em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no Art.1.011, parágrafo primeiro, do
código civil (Lei n° 10.406/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Os sócios terão o direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore,
em valor a ser fixado em cada exercício e em comum acordo sendo, entretanto, observando para
isto, as disponibilidades financeiras da sociedade e o regulamento do Imposto de Renda.

CLÁUSULA NONA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas sem o consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições e preços, o,
direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las no caso de algum quotista pretender ceder
as que possuem.

CLÁUSULA DÉCIMA- Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento ■
do Balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados /L"''.":
pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital, podendo os lucros permanecer na própria
sociedade como reserva.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Em caso de falecimento, interdição, inabilitação, ou
retirada de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, mas continuará cora o remanescente otí
os novos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os bens e haveres do sócio falecido ou retirante serão
apurados em Balanço Especial, e serão pagos a quem de direito, em 12 (doze) prestações
mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros e correção, vencendo-se a primeira das
prestações, 30 (trinta) dias após a morte, a declaração de falência, incapacidade ou retirada do
sócio.

'  ou

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- O sócio que desejar retirar-se da sociedade dêvgr^' o
comunicar ao outro sócio, por carta com aviso de recepção, com antecedência mínina de 90
(noventa) a sua intenção de não continuar na Empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Na hipótese de dissolução da sociedade, nos casos j
previstos em Lei, os sócios elegerão de comum acordo, um liquidante, que poderá ou não ser üín ' '
quotista, ditando-lhes a forma de liquidação. Se nao houver acordo, a dissolução e liquidação da
sociedade processar-se-á, judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os sócios declaram que não estão impedidos por lei
especial, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
ou por crime falimentos de prevaricação, feitos ou suborno, concussão, peculato; ou conta a
economia popular, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública ou a propriedade, em quanto perdurarem os efeitos da condenação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As omissões, contestações ou dúvidas que por ventura

venham a surgir na sociedade, serão resolvidas com base no Cóaigo Civil Lei n 10.406/2002, e
outras disposições legais que lhe forem aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica eleito o foro desta comarca de Teresina - Piauí, para
resolver questões ou dirimir dúvidas oriundas deste contrato, renunciando-se a qualquer outro por
muito especial que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente aditivo n° 08 (oito) em 03 (três)
vias, de igual teor e forma;

Teresina, 04 de julho de 2013.

4
1
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jIdYEL silva ALENCAR
Sócio-administrador

.liH

ODISMIR COSTA ESTEVES TORRES

Sócio-qüotista

LUCIANA CASTELO BRANCO NOLETO BARBOSA

IGOáTíÔRAeÉr^SAMPAIO BAípCÍSA
Sócio retirante
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ADITIVO SOCIAL N" 09 DA SOCIEDADE EMPRESÁ"RiÁ XTDa DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, Situada na Av. Industrial Gil Martins, n°
1203, Bairro Pio XII, CEP: 64019-825 Teresina- Piauí, CNPJ: 02.956.130/0001-28, NIRE
22200197060, em 01/02/1999.

Pelo presente instrumento particular e na melhor ,forma de direito, o Sr. JADYEL SILVA
ALENCAR, brasileiro, natural de Teresina-PI, maior, nascido em 23/07/1987, solteiro, empresário, residente
e domiciliado na Av. Senador Área Leão, n° 2570, Apto 503, CEP: 64049-110, Bairro São Cristóvão,
Teresina-PI, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.086.469 SSP-PI, inscrito no CPF 647.545.703-59; e o
Sr. ODISMIR COSTA ESTEVES TORRES, brasileiro, natural de Miguel Alves-PI, maior, nascido em
10/09/1985, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Líbia, n° 1770, Campestre, CEP: 64053-690,
Teresina-PI, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.164.822-SSP-PI, inscrito no CPF n° 010.980.783-90;
sócios da sociedade empresária Ltda. DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
ME com sede na Av. Industrial Gil Martins, n° 1203, Bairro Pio XII, CEP: 64019-825, Teresina- Piauí,
inscrita no CNPJ sob n° 02.956.130/0001-28, com contrato de constituição arquivado na Junta Comerciai do
Estado do Piauí, sob n° 22200197060, por despacho do dia 01/02/1999, e na melhor forma de direito resolvem
alterar dito instrumento na forma a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto da sociedade passa a ser o ramo de comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); atividade de
administração de fundos por contrato ou comissão (6630-4/00); comércio atacadista de maquinas, apareMs
e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (4664-8/00); comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso humano (4644-3/01); comércio atacadista de produtos de higiene, Iimpeza..ie- ■
conservação domiciliar (4649-4/08), comércio atacadista de produtos odontológicos (4645-1/03), comércio"
varejista de eletrodomésticos (4753-9/00), comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoaTe
doméstico (4649-4,^01); comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoa! e doméstico (4649- -
4/02); comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (4511-1/01), comércio atacadista'de-'
automóveis camionetas e utilitários novos (4511-1/03), podendo dedicar-se, a outras atividades que véjaína '
se revelar de seu interesse, podendo inclusive, participar de outras sociedades.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social da sociedade, que era de R$ 200.000,00 (duzentos mil'reais)
passa a ser de RS 700.000,00 (setecentos mil reais) representado por 700.000 (setecentas mil) quotas de
capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e
integralizado, neste ato, mediante a incorporação de Lucros Acumulados no valor de RS 500.000,00
(quinhentos mil reais), constantes do balanço encerrado em 31/12/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA - Após o aumento, o capital passa a ter a seguinte composição:
de

Sócios N- de Quotas % Valor R$ -rv! Htóf

JADYEL SILVA ALENCAR 693.000 99 693.000,00

ODISMIR COSTA ESTEVES TORRES 7.000 01 7.000,00' . 1)1; za-e
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CLÁUSULA QUARTA - Permanecem em vigor todas as demais cláusulas do contrato social que não
colidirem com os presentes disposições:

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

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, com nome de fantasia DIMENSÃO, com
sede nesta capital na Av. Industrial Gil Martins, 1203, bairro Pio XII, CEP: 64.019-825 Estado do Piauí.

Parágrafo único - Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir-.-
filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios, não: ■
os tendo inicialmente. ,JCO

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem como objeto o comércio atacadista de instrumentos e
materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); atividade de administração
de fundos por contrato ou comissão (6630-4/00); comércio atacadista de maquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (4664-8/00); comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso humano (4644-3/01); comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza
e conservação domiciliar (4649-4/08), comércio atacadista de produtos odontológicos (4645-1/03),
comércio varejista de eletrodomésticos (4753-9/00), comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico (4649-4/01); comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
(4649-4/02); comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (4511-1/01), comércio
atacadista de automóveis camionetas e utilitários novos (4511-1/03), podendo dedicar-se, a outras
atividades que vejam a se revelar de seu interesse, podendo inclusive, participar de outras sociedades.

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social é de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), representado por
700.000 (setecentos mil) quotas de capital, rio valor nominal de RS 1,00 (um real) cada urria,
integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Sócios N- de Quotas % Valor RS

JADYEL SILVA ALENCAR 693.000 99 693.000,00

ODISMIR COSTA ESTEVES TORRES 7.000 1 7.000,00
ti ' ri C"

Total 700.000,00 100 700.000,00
i  ■
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CLAUSULA QUARTA - A sociedade teve suas atividades iniciadas em :01/02/' 9.99^ data em que foi
constituída, sendo sua duração por prazo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - O uso da denominação social é vedado na prestação de avais, fianças e favores
a terceiros ou em negócios alheios às atividades específicas da empresa.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade cabe ao sócio: JADYEL SILVA ALENCAR,
acima qualificado e a ele cabe a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judiciai e
extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da
sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins
sociais.

CLAUSULA SÉTIMA - O administrador, já qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude
de condenação nas hipóteses mencionadas no Art.1.011, parágrafo primeiro, do código civil (Lei n°

10.406/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Os sócios terão o direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, em
valor a ser fixado em cada exercício e em comum acordo sendo, entretanto, observando para isto, aá

■  'c>-

disponibilidades financeiras da sociedade e o regulamento do Imposto de Renda.

CLÁUSULA NONA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
sem o consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência

ao sócio que queira adquiri-las no caso de algum quotista pretender ceder as que possuem.

CLÁUSULA DÉCIMA- Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do
Balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelos sócios,

na proporção de suas quotas de capital, podendo os lucros permanecer na própria sociedade como reserva'.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Em caso de falecimento, interdição, inabilitação, ou retirada de
um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, mas continuará com o remanescente ou os novos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os bens e haveres do sócio falecido ou retirante serão apurados
em Balanço Especial, e serão pagos a quem de direito, em 12 (doze) prestações mensais, iguais "e
sucessivas, acrescidas de juros e correção, vencendo-se a primeira das prestações, 30 (trinta) dias após a

morte, a declaração de falência, incapacidade ou.retirada do sócio. ...
.. -1 Cl n

,  , '

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar ao
outro sócio, por carta com aviso de recepção, com antecedência mínina de 90 (noventa) dias a sua

intenção de não continuar na Empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Na hipótese de dissolução da sociedade, nos casos previstos em
Lei, os sócios elegerão de comum acordo, um liquidante, que poderá ou não ser um quotista, ditando-lhes
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — Os sócios declaram que não estão i.rnpedidos per-lei- espscial, ou
condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime

falimentos de prevaricação, feitos ou suborno, concussão, peculato; ou conta a economia popular, contra

as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, em

quanto perdurarem os efeitos da condenação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As omissões, contestações ou dúvidas que por ventura venham-a
surgir na sociedade, serão resolvidas com base no Código Civil Lei n" 10.406/2002, e outras disposições

legais que lhe forem aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica eleito o foro desta comarca de Teresina - Piauí, para resolver
questões ou dirimir dúvidas oriundas deste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial
que seja.

E por estarem assim. Justos e contratados, assinam o presente aditivo n° 09 (nove) em 03 (três) vias, de
igual teor e forma:

Teresina, 16 de janeiro de 2014.

iJAÍ)ÍEL SILVA ALENCAR
Sócio-administrador

ODISMIR COSTA ESTEVES TORRES

Sócio-quotista

.;e. em

:iha;n'á' ■
■  'ii

:si ões

''■r ilH'y:
; .'SC Ivér
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■  ■ vias. de
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ADITIVO SOCIAL N" 10 DA SOCIEDADE EMPRESÁmA : LTDA /DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Situada na Av.TKdasírta!" Cil Martins, n"
1203, Bairro Pio XII, CEP: 64019-825 Teresina- Piauí, CNPJ: 02.956.130/0001-28, NIRE
22200197060, em 01/02/1999.

■ lU: -fefli}!'-:

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o Sr. JADYEL SILVA,.
ALENCAR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 23/07/1987, natural de Teresina-PI, resideftfTé'
e domiciliado na Av. Senador Área Leão, n° 2570, Apto 503, CEP: 64049-110, bairro São Cristóvão.
Teresina-PI, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.086.469 SSP-PI, inscrito no CPF 647.545.703^
59; e o Sr.; ODISMIR COSTA ESTEVES TORRES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em

,  10/09/1985, natural de Miguel Alves-PI, residente e domiciliado na Rua Líbia, n° 1770. Campestre.
CEP: 64053-690, Teresina-PI, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.164.822-SSP-PI, inscrito no
CPF n° 010.980.783-90, únicos sócios da sociedade empresária limitada, DÍMENS.ÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , com sede na Av. Industrial Gil Martins, n"
1203, Bairro Pio XII, CEP: 64019-825, Teresina- Piauí, com contrato de constituição arquivado na
Junta Comercial do Estado do Piauí, sob n° 22200197060, por despacho do dia 01/02/1999, inscrita no
CNPJ sob n° 02.956.130/0001-28, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033.
da Lei 10.406/2002 (Código Civil), resolvem, de comum acordo, alterar o seu Contrato Social na
forma como se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA

O sócio ODISMIR COSTA ESTEVES TORRES retira-se da sociedade, cedendo e transferindo-de
forma onerosa a totalidade de suas 7.000 (sete mil) cotas no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
representativas do total da sua participação no capital social da sociedade em favorMèi-
remanescente JADYEL SILVA ALENCAR, que passa neste ato a deter a concentração de'"
cotas da sociedade sob sua titularidade, de acordo com o que faculta o parágrafo único, ART. I.033""da
Lei 10.406/2002. Os pagamentos dos valores retro mencionados foram feitos em moeda ■ corrente
nacional na data da assinatura do presente contrato. ■ ■ .

:;meçtre.

CLÁUSULA SEGUNDA '■ .

Pela cessão de cotas acima mencionadas, as partes dão ampla, recíproca, geral e irretratável quitação
quanto ao pagamento das cotas, para nada mais reclamarem entre si qualquer tempo ou lugar.

CLAUSULA TERCEIRA
%

O capital que é de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) totalmente integi*alizado pernnmece inalterado.
Com a retirada do sócio, ODISMIR COSTA ESTEVES TORRES, fica o capital distribuído para o
sócio remanescente da seguinte forma:

Sócio-administrador N^de % Valor RS
:

Quotas 1 r do-'dN

JADYEL SILVA ALENCAR 700.000 100 700.000,001 . ;
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CLÁUSULA QUARTA : :■ : - ^

A administração da sociedade caberá a JADYEL SILVA ALENCAR com poderes e atribuições de
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar t9íáQ||;||^í
atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do noiiif
empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (art.997, VI; 1.013. 1.015. 1.065^
CC/2002). '
CLAUSULA QUINTA

Devido à transferência das cotas e atendendo ao parágrafo único do artigo 1. 033 do CC/2002. a
sociedade torna-se UNIPESSOAL pelo prazo máximo de 180 dias, e o sócio remanescente que neste
ato passa a deter a concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, responsabilizar-se-
á por requerer, no Registro Público das Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade
para empresário individual ou pai-a empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA SEXTA

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração dá- ^
sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimenfar.^' .
de prevaricação, peita ou suborno, concussãò, peculato ou contra a economia popular, contra b
financeiro nacional, contra normas de defesa da concoiTência, conti-a relações de consumo, fé pubfics^ !
ou propriedade, (art. 1.011, §. 1°, CC/2002). ■.-•.n

CLAUSULA SÉTIMA

oens

T.OMfi

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas do contrato social que não colidirem com as presentes
"disposições:

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente aditivo n° 10 (dez) era
03 (ti-ês) vias, de igual teor e forma:

Teresina (PI), 20 de outubro de 2014.

I P

JÃriYEL sílVa alèncar
Sócio remanescente

/ j.-A'. ' ' p ^ -v^
ÍMc PtÍ/lM

ODISMIR COSTA ESTEVES TORRES
Sócio retirante
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ADITIVO SOCIAL N" 11 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Situada na Av. Industrial GÍL«:!
Martins, n" 1203, Bairro Pio XII, CEP: 64019-825 Tereslna- Piauí, CNPJ: '■ 1
02.956.130/0001-28, NIRE 22200197060, em 01/02/1999.

JADYEL SILVA ALENCAR, brasileiro, solteiro, ■ empresário, nascido' em 23/07/1987,
natural de Teresina-PI, residente e domiciliado na Av. Senador Área Leão, n° 2570, Apto 503,
CEP: 64049-110, bairro São Cristóvão, Teresina-PI, portador da Cédula de Identidade RG n°
2.086.469 SSP-PI, inscrito no CPF.647.545.703-59; único sócio, da sociedade empresária
limitada, DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com sede na
Av. Industrial Gil Martins, n° 1203, Bairro Pio XII, CEP: 64019-825, Teresina— Piauí, com
contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob n°
22200197060, por despacho do dia 01/02/1999, inscrita no CNPJ sob n° 02.956.130/0001-28,
consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei 10.406/2002 íil
(Código Civil), resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL ^ i
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, sob a denominação DIMENSÃO '
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos
e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - O acervo desta sociedade, no valor de RS 700.000,00 (setecentéi?»--'."
mil reais), passa a constituir o capital da EIRELI mencionada na cláusula anterior. '

CLÁUSULA TERCEIRA - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da
referida EIRELI, com o teor a seguir:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI girará sob a denominação DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com sede com sede na Av. Lidustrial
Gil Martins, n° 1203, Bairro Pio XU, CEP: 64019-825, Teresina- Piauí, podendo, a qualquer
tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer
parte do território nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO - Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedadè'
poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacionaL à
critério do sócio, não os tendo inicialmente.

CLÁUSULA SEGUNDA - Terá por objeto (46.45-1/01) - Comércio atacadista dCr; ,
instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (66.30-4/00)
- Atividades de adm.inistração de fundos por contrato ou comissão; (46.64-8/00) - Comércio
atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar - partes
e peças; (46.44-3/01) - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

/ \(46.4-9-4/08) - Comercio 3.t2.c3.dist3. d.e produtos dc higiene, Í ''^%cAR'f(^f^ioAZEvÉDObastos '"OF^cioDEREGiSTROKviLEíAsreMõÃSHAnfiiAs
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(46.45-1/03) - Comércio atacadista de produtos odontológicos; (47.53-9/00) - Comércio
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; (46.49-4/01) -
Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; (46.49-4/02) -
Coméicio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; (45.11-1/01) -
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; (45.11-1/03) - Comércio por
atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados;

CLÁUSULA TERCEIRA - Seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA (QUARTA. - O capital é de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), representado ?
por uma quota de igual valor nominal, o qual está totalmente integralizado em moeda nacional ''
corrente da seguinte forma;

Titular N° de Quotas VALOR R$ %

JADYEL SILVA ALENCAR 1 700.000,00 100

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade será administrada por JADYEL SILVA ALENCAR,
e a ele caberá a responsabiUdade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e
extiajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no
inteiesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios
estranhos aos fins sociais desta EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA - O exercício será encerrado em 31 de dezembro de cada ano. ■

CLÁUSULA SÉTIMA - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de
direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA - Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste
contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA NONA - Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador não está •'
impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação;
que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.

Ilí:-

Pela exatidão acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 3 (três) vias
de Igual forma e teor, que será levado a registro na Junta Comercial do Piauí para que a
mesma adquiia personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor

Teresina (PI), 14 de maio de 2015.

1 {\\i

I  JÁDYEL SILVA ALENCAR
Titular

CPF: 647.545.703-59

- .-iji-v,

• ■1 1
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CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 27/05/2015 SOB N": 22600005931

15/014569-1, DE 21/05/2015Protocolo:
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lEDICAMENTOS EIRELI RAIMUNDO NONATO DE O. MONTEIRO JÚNIOR
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ADITIVO SOCIAL N° 12 DA DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESÍPQNS^ILÍI^E
LIMITADA - EIRELI, DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDÍCAMENÍGS^EIRELI
Situada na Av. Industrial Gil Martins, n® 1203, Bairro Pio XII, CEP: 64019-825 Teresina-

Piauí, CNPJ: 02.956.130/0001-28, NIRE 22600005931, em 27/05/2015.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o Sr. JADYEL SIL\í^j'"'
ALENCAR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 23/07/1987, natural de Teresina-PI,
residente e domiciliado na Av. Senador Área Leão, n° 2570, Apto 503, CEP: 64049-110, bairro São
Cristóvão, Teresina-PI, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.086.469 SSP-PI, inscrito no CPF
647.545.703-59; titular de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI,
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com sede na Av. Industrial

Gil Martins, n° 1203, Bairro Pio XII, CEP: 64019-825, Teresina- Piauí, e transformada com Ato
Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob n° 22600005931, por despacho
do dia 21/05/2015, inscrita no CNPJ sob n° 02.956.130/0001-28, Resolve na melhor forma de
direito, alterar o dito instrumento na forma a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto da sociedade passa a ser: (46.45-1/01) - Comércio atacadista
de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (66.30-4/00)
Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão; (46.64-8/00) - Comércio
atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar - partes e,, ,
peças; (46.44-3/01) - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; (46.49-4/08)
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; (46.45-1/03) ̂
Comércio atacadista de produtos odontológicos; (47.53-9/00) - Comércio varejista especiali^j^-d^í.
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; (46.49-4/01) - Comércio atacadista,
equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; (46.49-4/02) - Comércio atacadista de aparelhq^
eletrônicos de uso pessoal e doméstico; (45.11-1/01) - Comércio a varejo de autorpóveis;

camionetas e utilitários novos; (45.11-1/03) - Comércio por atacado de automóveis, camiopetqs

utilitários novos e usados; (47.89-0/05) - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitqripgii ■

(46.45-1/02) - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; (47.73-3/00) - ComérciQ)
varejista de artigos médicos e ortopédicos; (47.51-2/01) - Comércio varejista especializado de

equipamentos e suprimentos de informática; (47.54-7/01) - Comércio Varejista de Móveis; (46,49-

4/04) - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; (49.30-2/01) - Transporte Rodoviário

de Cargas; (86.50-0/07) - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral; (46.51-6/01) -
Comércio atacadista de equipamentos de informática; (46.45-1/02) - Comércio atacadista de

suprimentos para informática; (49.30-2/02) - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e intemacional; (47.71-7/01) - Comércio
varejista de produtos famracêuticos, sem manipulação de fórmulas.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem em vigor todas as demais cláusulas dó 'aRH'"
constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, que não colidirem
com as presentes disposições: CARTÓRIOazevédobasios 'T-SSST,

-  -- - .u t4àj -«rM

" Autenticação DpüT> ã ãT™*""!
:  ■ Ooaw<!o(»mosaít;908 n3"eJ«lnc.V8».*le62d8UfF«íatrf8,e3SílW*eWSi^;fi"r.r: .|hji

Oat«rEsta4uôia.7?1í20ll8auientlcoapr8serítólfr.89flffi<Égftafeatía-tepr^rtocâí>IW ■ ■
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E por estar assim, justo e contratado, assina o presente aditEvS' Jn? 13» em
03 (três) vias, de igual teor e forma; t. -

1

. Tere;

/!
>ina,

A
1 de janeiro de 2016

luo. êifMâ)\
fiAbrEL SILvIa ALENCAR

TITULAR

CPF: 647.545.703-59

^ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/01/2016 SOB N"" 332614
Protocolo: 16/002592-3, DE 13/01/2016

En5>resa:22 6 0000593 1 O-
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE D-
Medicamenios eireli RAIMUNDO NONÃfdDEÕ;M"o^^

SECRETARIO-GERAL

" t íf.xei .!
:.vey em

•• J
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ADITIVO SOCIAL N" 13 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, SITUADA NA AV.
INDUSTRIAL GIL MARTINS, N° 1203, BAIRRO FIO XII, CEP 64.019-825 TERESINA-PIAUÍ,
CNPJ: 02.956.130/0001-28 NIRE 22600005931, EM 01/02/1999.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, ò Sr, JADYEL SILVA
ALENCAR, brasileiro, solteiro, empresário, maior, nascido em 23/07/1987, natural de Teresina ~ Pt
residente e domiciliado na Av. Senador Area Leão, n° 2570 Apt 503, bairro Jóquei, CEP 64049-110,
Teresina-PI, portador da Cédula de Identidade RG n° 2,086.469 SSP-PI, inscrito no CPF 647.545.703-59^'
com sede na Av. Industrial Gil Martins, N" 1203, Bairro PIO XII, CEP 64.019-825, Teresina- Piaut
inscrita no CNPJ sob n° 02.956.130/0001-28 com contrato de constituição arquivado na Junta Comercial
do Estado do Piauí, sob n" 22600005931, por despacho dia 01/02/1999, consoante à faculdade prevista no
parágrafo único do artigo 1.033, da Lei 10.406/2002 (Código Civil), resolve alterar o seu Ato
Constitutivo na forma como se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social da Eifeli, que era R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
passa a ser R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) representados por uma quota de igual valor nominal,
cujo aumento é totalmente subscrito e integi-alizado, neste ato, mediante a incorporação de Reservas de
Lucros no valor de R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais), constantes do balanço

encerrado em 31/12/2016.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante

as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL '' " f
'  PfV

CLÁUSULA PRIMEIRA - A EIRELI gira sob a denominação social
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.

IÍtÃ

mi.

CLAUSULA SEGUNDA- A empresa tem sede na Av. Industrial Gil Martins, N° 1203, Bairro PIO Xíl;'
CEP 64.019-825, Teresina - PI. - ! Vo

CLÁUSULA TERCEIRA - A Eireli possui filial situada na Rua Piripiri, n° 1210, bairro PIO XII, CEP
64.019-820, Teresina - PI, inscrita no CNPJ 02.956.130/0002-09 com contrato de constituição arquivado:
na Junta Comercial do Estado do Piauí, NIRE 22900148550 por despacho no dia 28/07/2011, sendo
destacado do capital social da matriz para compor o capital social da filial o valor de RS 10.000,00 (dez
mil reais).

P

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2017 08:16 SOB N° 20170217760
PROTOCOLO: 170217760 DE 19/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO- -í ''i'®'
11702309939. NIRE: 22600005931. í

IJUCEPl DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ' ' í.
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR

SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 22/06/2017

www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à coitçirovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação



DATA /7
!f<UBKis^ 'VT . , •

CLÁUSULA QUARTA- O objeto social é; (46.45-1-01)' - Comércio atacadista de instrumentos e
materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (66.30-4-00) - Atividades de
administração de fundos por contrato ou comissão; (46.64-8-00) - Comércio atacadista de máquinas^
aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; (46.44-3-01) - Comércio
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; (46.49-4-08) - Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação domiciliar; (46.45-1-03) - Comércio atacadista de produtor
odontológicos; (47.53-9-00) - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
áudio e vídeo; (46.49-4-01) - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;,
(46.49-4.02) - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; (45.11-1-01) -
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; (45.11-1-03) - Comércio por atacado de
automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; (47.89-0-05) - Comércio varejista de produtos
saneantes domissanitários; (46.45-1-02) - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; (47.73-
3-00) - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; (47.51-2-01) - Comércio varejista
especializado de equipamentos e suprimentos de informática; (47.54-7-01) - Comércio varejista de
móveis (46.49-4-04) - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; (49.30-2-01) - Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; (49.30-2-02) - Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
(86.50-0-07) - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral; (46.51-6-02) - Comércio atacadista
de suprimentos para informática (46.51-6-01) - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
(47.71-7-01) - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.

CLÁUSULA QUINTA- O capital social registrado é de R$ 5,000.000,00 (cinco milhões de reais))^
representado por uma quota de igual valor nominal, o qual está totalmente integralizado em moe|à
corrente nacional, detido, em sua totalidade, pelo Titular JADYEL SILVA ALENCAR.

CLÁUSULA SEXTA - Seu prazo de duração é indeterminado, com início de suas atividades" em
01/02/1999.

CLAUSULA SÉTIMA - A responsabilidade do Titular é limitada a importância total do capital íóí
integralizado (ART. 1.052, CC/202).

CLÁUSULA OITAVA - A administração da empresa será exercida por seu titular JADYEL SILVA
ALENCAR que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das
atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra judicialmente, ativa a passivamente
perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em
atividades estranhas ao interesse social.

■.H .*•

- M
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2017 08:16 SOB N° 20170217760. ■
PROTOCOLO: 170217760 DE 19/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO;
11702309939. NIRE: 22600005931. '

dUCEPt DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ' ■ f,; '
Sí/ifáS RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR

SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 22/06/2017
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■  -iál
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CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, procederá a elabcfaçâò
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, ps

lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o
mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de Teresina - PI para qualquer
ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador não
está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o

proíba de exercer a administração desta EIRELI.

Pela exatidão acima estipulada, o titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via que será levada ã

registro na Junta Comercial do Piauí para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a

legislação em vigor.

o,:'?ao

Teresina (PI), 29 de maio de 2017, '

íil .(IlÍhTI/ /
íadÍel silva alenc

Titular/ Administrado:

CPF; 647.545.703-59

AR

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2017 08:16 SOB N° 20170217760.
PROTOCOLO: 170217760 DE 19/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

,, 11702309939. NIRE: 22600005931.
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Sííhííálâ RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL

TERESINA, 22/06/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à corrçirovaçào de sua autenticidade nos respectivos portais.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

02.956.130/0001-28

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

01/02/1999

NOME EMPRESARIAL

DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL!

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

DIMENSÃO DISTRIBUIDORA

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E descrição DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
66.30-4-00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontològicos
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

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

LOGRADOURO

AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

NUMERO

1203

COMPLEMENTO

********

CEP

64.019-825

BAIRRO/DISTRITD

PIO Xii

MUNICÍPIO

TERESINA

ÜF

PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(86) 3232-5090

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

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

Emitido no dia 13/04/2020 às 13:02:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/2

1/2



13/04/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

.. -UOS'^ ÍDIATA ■
IRUBR

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

02.956.130/0001-28

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

01/02/1999

NOME EMPRESARIAL

DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

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

LOGRADOURO

AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

NUMERO

1203

COMPLEMENTO
********

CEP

64.019-825

BAIRRO/DISTRITO

PIO XII

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(86) 3232-5090

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

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

Emitido no dia 13/04/2020 às 13:02:27 (data e hora de Brasília). Página: 2/2

I  ̂

2/2



n.^ NP o^Q

RUBRn ̂

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 02.956.130/0001-28

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:34:19 do dia 18/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/05/2020.

Código de controle da certidão: C88B.006A.AF2B.C0FE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



26/03/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Imprimir
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data .
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 02.956.130/0001-28
Razão SociahDiMENSAO distribuidora de medicamentos eireli

Endereço: av industrial gil martins 1203 / pio xii / teresina / pi / 64019-
825

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

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

Validade: 16/03/2020 a 13/07/2020

Certificação Número: 2020031601345046017395

Informação obtida em 26/03/2020 10:21:46

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

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

4 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

PROCURADORIA TRIBUTÁRIA

SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
n" 200202956130000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.442.757-9

CNPJ/CPF

02.956.130/0001-28

RAZÃO SOCIAL

DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas

que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a)
interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria
Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima
identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente
certidão.

-Çhefe da Seção de Dívida Ativa-

Procuradoria Gerai do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/02/2020, às 10:41:36

VÁLIDA ATÉ 27/05/2020

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO
VIA INTERNET, NO SITE

http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 4AC0-C8AB-C103-80E8-4F2D-CBA3-CB54-6B96



27/04/2020 Certidão de Situação Piscai e Tributária

r^noc

DATA

!F<UBRf4-«

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÃRIA
n" 2004270295613000012801

RAZÃO SOCIAL

DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREEI

ENDEREÇO

AVE INDUSTRIAL GIL MARTINS 1203 SUL

BAIRRO OU DISTRITO

PIO XII

MUNICÍPIO CEP

TERESINA 64019825

FONE(S) N°(S) FAX (N")

CPF/CNPJ(N")

02.956.130/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.442.757-9

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se
em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento; 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/04/2020, às 15:41:28

VÁI .IDA ATÉ 26/06/2020

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA
INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 9986-D3D7-A6C3-579E-735A-5C8F-BBFC-B6E1

webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/servlet/Controlador?acao=9&numCertidao=2004270295613000012801 &tipoDocumento=CNPJ 1/1
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Folha 1 / 1

ix'á

â" ' iP ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 041.241/20-46

CPF/CNPJ: 02.956.130/0001-28

Contribuinte: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte
acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a
penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complemento n°
4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que
venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar n°
4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão; Teresina-PI, às 08:02:55 h, do dia 07/02/2020.

Validade: 29/05/2020

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:

- A aceitação desta deelaração está eondicionada à .verificação de sua autenticidade na intemet, no endereço
http://www.teresina.pi.gov.br

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto n° 11333/2011.

Código autenticidade: 4BE79D7DE8BF36BC

N" Via: 19
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 02.956.130/0001-28

Certidão n°: 192871941/2019

Expedição: 26/12/2019, às 09:55:31
Validade: 22/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

02.956.130/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhi stas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leig :do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011,. 0;.
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 relaçao
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 âs obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente'

recolhimentos previdenciár ios, a honorários, a custas-,/ â

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorbeíitéâ

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público,do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. do-:;

;la'çâo

Dúvidas e sugestões: cndt2tst.jus.br

O Ci •
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO

as ír

Nome: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI •

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02 . 956 .130/0001-28 ^ ,

Expedição do Relatório: 26/12/2019, às 09:57:53

Nada consta.
:b •
-T D'

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
- BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua
inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização,
expedir-se-á, conforme o caso. Certidão Positiva ou Certidão
Positiva com efeito de negativa.

i;

Ti 4- • \ 1;

' V í i t

;Cr/iâas -5 suqestõeâ: cnrit/itisL . jus. br



04/05/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
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Consultas / Produtos para Saijde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LIDA - EPP

CNPJ 14.829.987/0001-66 Autorização

Produto

8.14.257-8

Diagnostic Kit for IgM/lgG Antibody to Coronavirus (SAR S-CoV-2) (Lateral Flow)

Apresentação/Modelo

10 Testes / Kit

20 Testes / Kit

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de

inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO | INTRUCAO-DE-USO -1 ( 0962019/20-2-20/04/2020- j
DO PRODUTO i de1.PDF j 01:01 I

ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM ROTUU\GEM -1 de

i.PDF

0962019/20-2-20/04/2020- 1

I  12:48 j

Nome Técnico

Registro

Processo

Fabricante Legal

Classificação de

Risco

CORONAVIRUS

81425780025

25351.235560/2020-86

i-ii-

FABRICANTE: ZHUHAI LIVZON DIAGNOSTICS INC. - CHINA, REPÚBLl(|íA
POPULAR

- Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública

de

Vencimento do 20/04/2021

Registro

Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351235560202086/ 1/1
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ROTULAGEM

Diagnostic Kit for IgM/lgG Antibody to Coronavirus (SAR S-CoV-2) (Lateral FIow)

Coronavírus - Classe de Risco III

INTERNA

IVD

DIL

Ssmipk IWtaest

iS

E

I"
?C w

3ml

IgG test cassette IgM test cassette

LOT: LOT:

EXP: EXP:

EXTERNA

Diagnostic Kit for IgM/lgG Antibody to Coronavirus (SARS-CoV-2)
(Lateral Piów)

Oíkieítí

Vi10
LOT

r MM C€ cd
130
S banghal {niemstionil Hoid {£trot»»i

C^ntaa$
Teh'4«-4«-25ÍJ!75

fM:'»4»-4»>25S72«
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i> S.C.khna
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Diagnostiç K4t for IgM/lgC Anitbody toGoronaviras {SARS-CoV-2)
(Lateral Ftow)

cm

V220

m X

LOT

ia C€ cdl
ia«.

*  »ô»4.\f«ag#ií»« Biílrtít, SNan9ttall»térni3flsn3^Hoi<3lnsC9(p<Q^H
Adí<lTF.Iflts«ríW*Sô^'2ôS3?U#«b8ís, Kütmaf
;T«Í: ̂^-4#.2SI3ií7S

ETIQUETA DE NACIONALIZAÇÃO

Diagnostiç Kit for IgM/lgG Antibody to Coronavirus (SAR S-CoV-2) (Lateral Flow)
Coronavírus

Detecção qualitativa in vitro de anticorpo IgM / IgG de Coronavírus (SARS-CoV-2) em
amostras de soro humano, plasma e sangue total.

FABRICADO por; Zhuhai Livzon Diagnostica Inc.
No. 266 Tongchang Road, Xiangzhou District, 519060 Zhuhai, Guangdong, P. R. China

IMPORTADO por: OItramed Comercio De Produtos Médicos Ltda - Epp
CNPJ: 14.829.987/0001-66

Av. Rolf Wiest, n" 277 - Salas 603 E 605 - Bom Retiro CEP: 89.223-005 - Joinville/SC

MS:

Responsável Técnica: Roseana Ferreira Teixeira - CRQ/SC 13202045
SAC:

IgM Cassete de Teste
IgG Cassete de Teste
X 3 ml Diluente de amostra
Pipetas

1  Pipetador

□íj QvaccS
Assinado de fotma digitai por

ROSEANA FERREIRA roseana ferreira
TEiXEIRA:03860522981

Dados: 2030.03.30 17:4334dlBIM'

Roseana Ferreira Teixeira
Responsável Técnica
CRQ/SC 13202045

THIAGO í Assinado deforma
.  .4.-,. —i digital porTHIAGOLANZA LUZ DÈ LANZA luz de
FARIA'043947 FARIA:04394779642

Dados: 2020.03.30
79642 17:49:23-03'00'



Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rutrica:

Da; Comissão Permanente de Licitação - CPL
Para: Assessoria Jurídica

Senhor Assessor,

Em cumprimento aos estabelecido no Art. 38, Parágrafo

Único, da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei n°

8.883/94 de 06 de julho de 1994, e pela Lei 9.648/98 de 28 de maio de 1998,

estamos encaminhando a V. Sa. para análise e aprovação o PARECER DA

COMISSÃO e a Minuta do Contrato do Processo Administrativo n°

017.0505/2020/Dispensa de Licitação n° 006/2020.

Jatobá-MA, 06 de maio de 2020

Mana Francisca Damasceno de Oliveira

Presidente

Praça de Eventos Maria Rita, n° 35 IA - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1015/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

/ama;

PARECER jurídico

REQUERENTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017.0505/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 006/2020

DIREITO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE

LICITAÇÃO. ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA O FORNECIMENTO DE TESTE

IMUNOCROMATOGRÃFICO RÃPIDO PARA
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE
ANTICORPOS IGM E IGG PARA O VÍRUS COVID-
19 EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU

PLASMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS

DESTA MUNICIPALIDADE DE FORMA

EMERGENCIAL. POSSIBILIDADE ARTIGO 4° DA

LET13.979/2020. EXAME DE LEGALIDADE.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação encaminhada a esta Assessoria Jurídica, na qual requer análise
jurídica da legalidade do texto da minuta de contrato, atinente à Contratação de empresa para o
fornecimento de Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos
IgM e IgG para o vírus COVID-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma, para atender as
demandas desta municipalidade de forma emergencial, considerado a Portaria do Ministério da
Saúde n° 188, de 3 de Fevereiro de 2020, na qual declarou estado de emergência pública nacional
em virtude da pandemia, considerando ainda o Decreto Estadual n° 35.672/2020, de 19 de Março
de 2020, declarando estado de calamidade pública em todo território do Estado Maranhão, Decreto
Municipal n° 009 de 9 de abril de 2020, bem como disposição contida no art. 4° da Lei n° 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, e exame de legalidade do pretendido procedimento de contratação
direta por dispensa de licitação.

Os autos foram regularmente formalizados e encontram-se instruídos com os seguintes
documentos principais:

a) Solicitação para abertura de Procedimento Administrativo emitida pela Secretaria
Municipal de Saúde, devidamente acompanhada de planilha contendo especificações e
estimativa de quantitativos dos bens/serviços a serem adquiridos;
b) Certidão de Autuação do Processo Administrativo, emitida pelo Setor de Protocolo
deste Município;
c) Pesquisa de Preços de Mercado, tendo sido obtidos 3 (três) pesquisas com empresa
do ramo e 1 (um) no âmbito da Administração Pública e Banco de Preço, orçamentos
válidos:
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d) Planilha comendo mapa de apuração do preço médio, baseado nas pesquisas de
preços apresentadas;
e) Despacho de solicitação de informações sobre a existência de dotação orçamentária;
í) Informações sobre a dotação orçamentária nesta fase do procedimento licitatório,
conforme previsto;
g) Portaria do Ministério da Saúde n° 188/2020, Decreto Estadual n° 35.672/2020,
Decreto Municipal n° 009/2020 e Lei n° 13.979/2020, que amparam e justificam a
contratação direta por dispensa de licitação, nos casos de emergência ou de calamidade
pública;
h) Termo de Referência elaborado pela Secretaria Requisitante, na forma da Lei
Federal n° 8.666/93 e ulteriores alterações e demais normas pertinentes:
i) Justificativa para contratação direta;
j) Documentos de habilitação da proponente que apresentou menor valor;
k) Autorização para Contratação direta, emitida pela Autoridade Competente;
1) Termo de Autuação do Procedimento de dispensa, emitido pela CPL: , Ç-
m) Despacho da CPL, determinando a remessa dos autos a esta Procuradoria; ^
n) Minuta do Contato;

11. FUNDAMENTAÇÃO

A análise aqui empreendida versará sobre o exame de legalidade de procedimento
administrativo para contratação emergencial de empresa para o fornecimento de Teste
imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus
COVlD-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma, para atender as demandas desta
municipalidade de forma emergencial, em cotejo com a norma vigente, os princípios que regem a
Administração Pública, entendimentos jurisprudenciais, e orientações dos órgãos de controle
quanto à temática.

Imperioso mencionar que a presente manifestação não importará em considerações de
ordem outra que não seja a jurídica, e dadá à delimitação legal de competência institucional desta,
esclarece-se que não cabe à Assessoria Jurídica discutir a conveniência e oportunidade do
pretendido, uma vez que pertence tal ato à discricionariedade da Administração.

Convém sublinhar que, parte das observações expendidas por este órgão de consultoria
jurídica não passa de recomendações, com vistas a salvaguardar a autoridade administrativa
assessorada, e não vinculá-la. Caso se opte por não as acatar, não haverá, necessariamente,
ilegalidade no proceder, vez que o acatamento ou não decorre do exercício da competência
discricionária da autoridade assessorada.

Feitas estas considerações, passa-se a análise do pedido, sob o prisma dos princípios
que regem a Administração Pública, da Constituição Federal, Lei de Licitação e Contratos e
demais normas pertinentes.
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Nada obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para o princípio da

impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações realizadas pela Administração
Pública, ainda com mais rigidez em se tratando de contratação direta, exceção à regra da licitação.
Dito isso, passa-se a análise do processo.

No tocante as contratações públicas, da leitura do art. 37. XXI. da CF/88, imprimem-
se que a regra é o processo licitatório, ressalvados os casos especificados em lei. E nessa esteira,
dentre os casos especificados em lei, esta municipalidade deparou-se com situação emergencial e
calamitosa enfrentada mundialmente em virtude da Pandemia do novo coronavírus - COVID-19

(artigo 4° da Lei 13.979/2020).

A situação emergencial em tela aduz quanto à possibilidade de se promover a dispensa
de licitação. Corolário dessa premissa é, fundamentalmente, a absoluta impossibilidade de atender
ao interesse público - fim único de toda atividade administrativa - se adotado o procedimento
licitatório. A noção de emergência lastreias e a partir da caracterização da situação cujo tempo de
atendimento implique a necessidade de dispensar o procedimento licitatório.

O Tribunal de Contas da União manifestou entendimento no sentido que a situação de
emergência deverá ser devidamente esclarecida e com a formalização adequada do processo que a
justifique, com a demonstração razoável da escolha e dos preços dotados. Nesse ínterim, consta
nos autos processo devidamente autuado e numerado, bem como termo de justificativa e planilha
detalhada de pesquisa de mercado, conforme relatório. '

Ante a situação de imprevisibilidade e a existência de risco em potencial para às
pessoas, houve o reconhecimento de calamidade pública, pelo Poder Público em todas as esferas,
tanto no território nacional como no âmbito desta municipalidade, vide Decretos e Lei,
anteriormente mencionados, considerando os danos em virtude do Novo CORONAVÍRUS -
COVlD-19.

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 dó teititório nacional já foi considerada em situação de
transmissão comunitária, aquela em que não é mais possível rastrear a origem da contaminação;
Tal realidade favorece o aumento drástico do contágio viral e dificulta o combate à situação
pandêmica.

Com isso, os governos federal, estaduais, distrital e municipais têm adotado severas
medidas de combate à transmissão do coronavírus, almejando que, assim, os danos causados pela
COVlD-19 à saúde da população e à economia da nação brasileira sejam o menor possível.

Nesse ponto, ressalta-se a Lei n° 13.979, de 2020, veio dispor sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2020. Nesse sentido, uma das medidas previstas nõ
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mencionado diploma legal é a excepcional hipótese de contratação de bens, serviços e insumos
sem licitação, nos casos em que o objeto contratado tiver como finalidade o combate ao
coronavírus. O art. 4° da Lei n° 13.979, de 2020, prevê que a licitação é dispensável nesses casos
com o seguinte texto:

Art. 4° E dispensável a licitação para aquisição de bens,
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. '
§ 1° 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.

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro
nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio, oficiai
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 Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição.
§  3° Excepcionalmente, será possível a contratação dê
fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas quê
estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de
participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.

As exigências de ordem material dizem respeito à configuração dos fatos geradores da
dispensa prevista no art. 4° da Lei n° 13.979, de 2020. Os elementos que caracterizam tais fatoâ
geradores foram listados no art. 4-B do mesmo diploma legal, que diz: •'

ál

Art. 4°-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto
nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência ■

II - necessidade de pronto atendimento da situaçãõ 'dfe
emergência; '
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras;
prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos oU
particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao
atendimento da situação de emergência.

Assim, para a incidência da hipótese de contratação direta em estudo, é preciso que:
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a) vigore a emergência de combate ao coronavírus;
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.

Da análise dos documentos acostados, retira-se o atendimento dos requisitos, vejamos;
verifica-se a permanência de estado de calamidade em todo território nacional, sendo necessária a
aquisição de Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e
IgG para o vírus COVlD-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma, para atender as
demandas desta municipalidade de forma emergencial, para os profissionais de saúde que estão na
linha de frente do combate da pandemia, sendo estes indispensáveis para manejo de pacientes,
diminuindo a contaminação. Ademais, verifica-se que a pretendida aquisição ocorrerá após
recebimento de "ordem de fornecimento" limitando-se ao prazo máximo de 02 (dois) dias.

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

Nessa linha, a Lei de Combate ao Coronavírus expressamente simplifica o
procedimento de contratação por dispensa de licitação nos seguintes pontos:

a. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários
ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será
exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar
de bens e serviços comuns (art. 4-C);
b. O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será
exigível durante a gestão do contrato (art. 4-D);
c. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei,
será admitida a apresentação de termo de referênciq
simplificado ou de projeto básico simplificado (art. 4-L); 'ú
d. Possibilidade de, excepcionalmente, o gestor dispensárj
mediante justificativa, a estimativa de preço exigida pelo § 1°-;
inciso VI, do art. 4-L da Lei n° 13.979, de 2020; e • •
e. Dispensa da apresentação dos documentos relativos à
habilitação, excepcionalmente e mediante justificativa, nas
situações em que houver restrição de fornecedores ou
prestadores de serviço, ressalvadas as habilitações relativas à
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regularidade com a Seguridade Social e o cumprimento do
disposto no art. 7, inciso XXXIII, da Constituição (trabalho de
menores) (art. 4-F).

A pretendida aquisição dos produtos de acordo com o disposto em Minuta de Contrato
- cláusula quarta, a execução do objeto terá início logo após o recebimento da "ordem de
fornecimento", obedecendo o prazo máximo de 02 dias. Desse modo, por força do disposto íiõ
artigo 32 da Lei n° 8.666/1993. § 1° por se tratar de compra imediata e integral, sem obrigações
futuras (pronta entrega), poderia ser dispensada a apresentação de documentos de habilitação.

Seguindo o entendimento, o artigo 62 da Lei 8.666/1993:

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos
limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos
demais em que a Administração puder substituí-lo por outros
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de
execução de serviço.

§ 4° É dispensável o "termo de contrato" e facultada á
substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e
independentemente de seu valor, nos casos de compra com
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais nâô
resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnicas'f'

■  'lò

Todavia, embora exista a possibilidade normativa de substituição de instrumento-dê
contrato ante a compra imediata, integral e sem obrigações futuras, esta pasta realizou a
formalização deste. Em que pese a formalização de instrumento contratual, faz-se necessária a
observância dos documentos de habilitação necessários.

A respeito da temática, a Lei n° 13.979/2020 disciplinou acerca da dispensa doS
documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista, ou, ainda, o cumprimento de um ou mais
requisitos de habilitação, mediante justificativa:

Art. 4-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou
prestadores de serviços, a autoridade competente,
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a
apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos
de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de
prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o
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cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7°
da Constituição.

Todavia, os documentos de habilitação foram juntados aos autos.

Da análise das regras acima citadas, verifica-se que a Lei n° 13.979, de 2020, não
excetuou a aplicação do art. 26 do procedimento de contratação por dispensa de licitação para o
enfrentamento da emergência em decorrência do coronavírus. Assim, também devem ser
observadas as disposições do art. 26 da Lei Geral de Licitações, que assim preconiza:

Art. 26. As dispensas previstas nos § 2° e § 4° do art. 17 e no
inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas^ "-e - .çi
retardamento previsto no final do parágrafo único do art."*^
desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, ̂
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para .á
eficácia dos atos. ■ ' •

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou
de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que
couber, com os seguintes elementos: I - caracterização da
situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso:
II - razão da escolha do fornecedor ou executante:

III - justificativa do preço:
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.

Conforme inteligência dos dispositivos retro transcritos vê-se que não há óbice legal
para a pretensão da contratação em consulta, notadamente a aquisição de Teste
imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus
COVlD-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma, para atender as demandas desta
municipalidade de forma emergencial, tendo em vista que nos autos do processo em análiséj
encontram-se atendidos todos os elementos.

' T' - â

No que tange ao Projeto Básico Simplificado, o artigo 4-E da Lei 13.979/2020 adüíÉ
que: ^

Art. 4-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e
insumos necessários ao enfrentamento da emergência que tratâ
esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência
simplificado ou de projeto básico simplificado
§ 1° O termo de referência simplificado ou o projeto básico
simplificado a que se refere o caput conterá:
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I - declaração do objeto;
Í1 - fundamentação simplificada da contratação; '*■
III - descrição resumida da solução apresentada; ^
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo,
um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada; c) sítios
eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores: e
VII- adequação orçamentária.

Consta nos autos o Projeto Básico Simplificado com os elementos necessários.

No âmbito do procedimento em comento, a escolha do fornecedor se reveloú
justificada através de menor proposta apresentada em pesquisa de mercado realizada junto a três
pessoas jurídicas, bem como diante da comprovação dos requisitos legais de habilitação, '
os quais constam acostados no relatório deste opinativo, em conformidade com o inciso II, 4o
Artigo 26 da Lei de Licitações e Contratos.

Nesse ponto convém mencionar que, se faz primordial a mensuração do quantitativò
dos itens a se contratar, haja vista que permite a correta estimativa do custo do objeto a ser
adquirido em planilhas de quantitativos e preços unitários, de forma a definir os recursos
orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais. No caso em análise, óbsérvã-
se que esse quesito fora suprido, tanto na Planilha Orçamentária, quanto no Projeto Básico
Simplificado, em consonância com o inciso III, do artigo 26 da Lei de Licitações e Contratos.

Os requisitos básicos dos contratos administrativos estão elencados artigo 55 da Lei n°
8.666/93, dos quais não pode o administrador se furtar da obrigação de fazê-los constar na minuta
que calçará a avença. No que tange a minuta em comento verifica-se que a mesma está revestida
das cláusulas tidas como necessárias.

m. CONCLUSÃO

Diante do exposto, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos de regularidadê
Jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da administração e os aspectos técnicoSj
econômicos e financeiros, que escapam a análise desse órgão consultivo, esta Assessoria Jurídicá
opina pela possibilidade jurídica do procedimento de contratação direta emergencial por dispensa
de licitação, para aquisição de Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de
anticorpos IgM e IgG para o vírus C0VID-I9 em amostras de sangue total, soro ou plasma, para
atender as demandas desta municipalidade de forma emergencial, no caso em tela com a empresá
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, situada na Av. Industrial Gil

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



aií

■'MiJ ; ua

•  :"v íSli

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rubricx

Martins, no 12Q3, Pio XII, Teresina - PI, inscrita no CNPJ sob o n° 02.956.130/0001-28, uma vez
que ofertou o menor valor de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), com fulcro no art. 24, inciso IV
da Lei 8.666/93, sem prejuízo das recomendações contidas no âmbito do presente parecer.

Por oportuno, sublinhe-se que a presente apreciação tomou por base as peças
constantes dos autos e restringiu-se aos aspectos jurídicos da minuta contratual. Encaminhe-se este
processo ao Ordenador de Despesa, para que após análise e deliberação, decida pelo
prosseguimento, ou não, do presente processo, levando em consideração os posicionamentos
realizados no presente parecer. A consideração superior, com proposta de restituição dos autos ao
Gabinete desta Secretaria Municipal de Saúde. É o parecer, salvo melhor juízo. ■ ■ j

Este parecer contém 09 (nove) laudas, todas rubricadas pelo signatário.

• ♦ \

Encaminhem-se os autos à Gabinete do Prefeito Municipal para conhecimento"-ls
adoção das providencias cabíveis. Ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pelâj.
correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira
responsabilidade a observância às normas legais de regência e às recomendações constantes dò
opinativo.

É o que nos parece,
S.M.J

Jatobá (MA), em 07 de.,maio de 2020.

foFMenezes

n° 4.204

Prociirador Geral

' iv

■i

m
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Rubrica

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2020/CFL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 017.0505/2020/SEMUS

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento a Aquisição de Teste
imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o
vírus COVlD-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma, para atender as demandas
desta municipalidade de forma emergencial.

CONTRATADA (EMPRESA): DIMENSÃO
MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ n° 02.956.130/0001-28

VALOR: R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS).

DISTRIBUIDORA DE

Ratifico na forma do caput do Art. 26 da Lei Eederal n." 8.666/93 de 21 de

junho de 1993 e suas alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa acima

especificada, devidamente justificada, com fundamento nos termos do inciso IV do Art.

24, da Lei Eederal n.° 8.666/93, Lei n" 13.979/2020, Decreto Estadual n" 35.672/2020 e

Decreto Municipal n" 009 do dia 09 de abril de 2020, bem como com base no Parecer

Jurídico e na documentação do Processo em epigrafe, conforme exigência do art. 38, inciso

VI, do mesmo diploma legal.

•  Jatobá-MA, 07 de maio de 2020

Francisca ConsiMoUma da Silva

Prefeita/Municipal

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1015/1017 /E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com
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ne 2052050 SSP-PI e CPF ns 659.397.433-15. documentação do Processo em epígrafe, cónnfórní^ejf^êaçía'^^

Publicado por: MARLA POLLIANA NOGUEIRA DA SILVA maio de 2020. Francisca Consuelo LimaQiteTAilva, Prefeita
art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal'. 'jatM^-MA, 07 ''

SANTOS Municipal

Código identificador: C6b200be9ea9c0c81dl95ce51fb5306f

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

ERRATA DO EXTRATO DE HOMOl.OGAÇÃO

ERRATA DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 017/2020. DISPENSA

DE LICITAÇÃO N» 004/2020. ONDE SE LÊ: PELO VALOR
DE R$ 2.237.000,00 (Duzentos milhões duzentos e trinta e sete

mil reais). LEIA-SE: PELO VALOR DE R$ 2.177.000,00 (Dois

milhões cento e setenta e sete mil reais). PUBLICADO NA

EDIÇÃO DO DIA 05/05/2020, PAGINA 36, EDIÇÃO N^ 2338.
Icatu (MA), 11 de maio de 2020. Çaroline Melo Menezes,

Presidente da Comissão de Licitação - CPL/Icatu.

Publicado por: CARLOS ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA
Código identificador: 7a7adfl50c645d7dbf88a05c52934050

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBá

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2020/CPL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N^ 011.0704/2020/SEMUS. OBJETO:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de

álcool gel e macacão de procedimento cirúrgico para a
Secretaria municipal de Saúde no enfrentamento ao COVID-19
no município de Jatobá-MA. CONTRATADA (EMPRESA):
MAXIMUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.

CNPJ n° 31.621.747/0001-90. VALOR: R$ 14.900,00 (Quatorze
mil e quatrocentos reais). Ratifico na forma do caput do Art. 26
da Lei Federal n® 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas

alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa acima
especificada, devidamente justificada, com fundamento nos
termos do inciso IV do Art. 24, da Lei Federal n.® 8.666/93, Lei

n^ 13.979/2020, Decreto Estadual n® 35.672/2020 e Decreto

Municipal n" 009 do dia 09 de abril de 2020, bem como com
base no Parecer Jurídico e na documentação do Processo em

^pigrafe, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo
diploma legal. Jatobá-MA, 09 de abril de 2020. Francisca
Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES

Código identificador: 9c65dffd5fle8ed611c669fdcdcdl565

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2020/CPL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N^ 015.0405/2020/SEMUS. OBJETO:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de
mascaras cirúrgicas descartável para a Secretaria municipal de-
Saúde no enfrentamento ao COVID-19 no município de Jatobá-
MA. CONTRATADA (EMPRESA): L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI.

CNPJ n° 36.312.748/0001-77. VALOR: R$ 12.000,00 (Doze mil
reais). Ratifico na forma do caput do Art. 26 da Lei Federal n®
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a Dispensa
de Licitação, para a despesa acima especificada, devidamente
justificada, com fundamento nos termos do inciso IV do Art. 24,
da Lei Federal n.° 8.666/93, Lei n® 13.979/2020, Decreto

Estadual n® 35.672/2020 e Decreto Municipal n® 009 do dia 09

de abril de 2020, bem como com base no Parecer Jurídico e na

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIG

Código identificador: bb7670e885651bcd8e02c595a0c74640

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2020/CPL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N® 016.0505/2020/SEMUS. OBJETO:

Contratação de empresa especializada no

fornecimento/confecção de máscaras de tecido lavável para
distribuição no município de Jatobá, de interesse da Secretaria

Municipal de Saúde no enfrentamento ao COVID-1?:,

CONTRATADA (EMPRESA): INDÚSTRIA TÊXTIL PREMIUM
EIRELI. CNPJ n° 13.126.178/0001-25. VALOR: R$ 8.000,()0

(Oito mil reais). Ratifico na forma do caput do Art. 26 da L0Í
Federal n® 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, â
Dispensa de Licitação, para a despesa acima especificada
devidamente justificada, com fundamento nos termos do incijiS
IV do Art. 24, da Lei Federal n.® 8.666/93, Lei n® 13.979/2026^
Decreto Estadual n® 35.672/2020 e Decreto Municipal n® 0(jíi
do dia 09 de abril de 2020, bem como com base no Parecèf
Jurídico e na documentação do Processo em epígrafe, confornlê

exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Jatobfe^
MA, 07 de maio de 2020. Francisca Consuelo Lima da Silvbj

Prefeita Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES

Código identificador: 1854be9d85cl9802a76241645edl60cd

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2020/CPL. PROCESSO

ADMINISTRATIVO N® 017.0505/2020/SEMUS. OBJETO:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de

Teste imunocromatográfico rápido para determinação
qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus COVID-^19 etn
amostras de sangue total, soro ou plasma, para atender áb
demandas desta municipalidade de forma emergencidÉ
CONTRATADA (EMPRESA): DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DÊ
MEDICAMENTOS EIRELI. CNPJ n° 02.956.130/0001-2&1
VALOR: R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS). Ratifico nl
forma do caput do Art. 26 da Lei Federal n.® 8.666/93 de 21 dè
junho de 1993 e suas alterações, a Dispensa de LicltaÇã^
para a despesa acima especificada, devidamente justificadk;
com fundamento nos termos do inciso IV do Art. 24, dá Ltíl
Federal n.® 8.666/93, Lei n® 13.979/2020, Decreto Estadual è*

35.672/2020 e Decreto Municipal n® 009 do dia 09 dé abril (jã
2020, bem como com base no Parecer Jurídico è tiá
documentação do Processo em epígrafe, conforme exigência do
art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Jatobá-MA, 07 de
maio de 2020. Francisca Consuelo Lima da Silva. Prefeita

Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES

Código identificador: 29cb699al78df7351467b28acbf2e033

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N® 3

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DÊ
LICITAÇÃO - Termo de Ratificação Process^e
Administrativo n® 527/2020/SEMAD - Inexigibilidade db

i'
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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJn° 01.616.678/0001-66

GABINETE DA PREFEITA

¥

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017.0505/2020/SEMUS.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 006/2020/CPL
AMPARO LEGAL: Lei Federal n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
a Dispensa de Lieitação, eom fundamento nos termos do inciso IV do Art. 24, da Lei
Federal n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

HOMOLOGO, na forma do Art. 38, inciso VII da Lei Federal n°

8.666/93 e suas posteriores alterações, em favor da empresa DIMENSÃO

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, situada na Av. Industrial Gil

Martins, no 12 - Q3, Pio XII, Teresina - PI, inscrita no CNPJ sob o n° 02.956.130/0001-

28, apresentou proposta de preços com valor de R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL

REAIS), o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2020/CPL, com base legal

no Art. 24, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, referente

a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Teste imunocromatográfico

rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus COVID-19

em amostras de sangue total, soro ou plasma, para atender as demandas desta

municipalidade de forma emergencial.

Jatobá-MA, 07 de maio de 2020

Franeisca Co

Prefeit

ima da Silva

unícípal

Praça de Eventos Maria Rita, n° 35 IA - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1015/1017 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com



AflflbaEstado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017.0505/2020/SEMUS.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2020/CPL - nos termos do inciso IV do Art.
24, da Lei Federal n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em
conformidade com o Parecer Jurídico n° 010/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Teste
imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG
para o vírus COVID-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma, para atender
as demandas desta municipalidade de forma emergencial.

De acordo com o Art. 43, inciso VI da Lei Federal n" 8.666/93 e

suas posteriores alterações e Parecer da Comissão constantes deste Processo,

ADJUDICAMOS em favor da empresa abaixo mencionada, o objeto da Dispensa

de Licitação no valor de R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS).

LOTE VENCEDOR VALOR

1 - DIMENSÃO DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ n° 02.956.130/0001-28 R$ 16.000,00

TOTAL R$ 16.000,00

Jatobá - MA, 07 de maio de 2020

I

Maria Francisca Damasceno de Oliveira

Presidente-CPL

Praça de Eventos Maria Rita, n° 35 IA - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1015/1017 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com



Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

GABINETE DA PREFEITA

rama;

CONTRATO N" 015.0805/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 017.0505/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JATOBÁ-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA
MUNICIPAL E A EMPRESA DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

EIRELI.

Por este instrumento particular, O Município de Jatobá-MA, através do FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE /FMS, situada na Praça de Eventos Maria Rita, n° 351 A, centro - Jatobá - MA,
inscrita no CNPJ sob o n° 01.616.678/0001-66, neste ato representada pela Sra. Francisca
Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal, portadora do CPF n° 400.864.963-87, a seguir
denominada CONTRATANTE, e a empresa DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI, situada na Av. Industrial Gil Martins, no I2Q3, Pio XII, Teresina -
PI, inscrita no CNPJ sob o n° 02.956.130/0001-28, neste ato representada por seu Procurador, o
Sr, Philipe de Sousa Rocha, portador do CPF n° 051.562.523-03, a seguir denominada
CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n°
13.979/2020, Decreto Municipal 009/2020, Lei n° 123/2006 e alterações posteriores, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,
assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 O presente contrato tem pôr objeto, por parte da CONTRATADA a Aquisição de Teste
imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus
COVID-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma. Referente a Dispensa de Licitação n°
06/2020 - para atender as demandas desta municipalidade de forma emergencial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA AEINCULAÇÃO DESTE INSTRUMENTO E
FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a dispensa de licitação n° 006/2020, e rege-se pelas
disposições expressas nas disposições do artigo 4° §1° e artigo 4°-B da Lei Federal no
13.979/2020, e aplicando-se subsidiariarhente na Lei n°. 8.666/93 e suas alterações. Lei
Complementar 123/2006 e Decreto Municipal n° 009/2020 e sujeitando-se aos preceitos de
direito pública e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a Integrar este
Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará á Contratada o valor global de R$

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

1

Teste imunocromatográfico rápido para
determinação qualitativa de anticorpos
IgM e IgG para o vírus COVID-19 em
amostras de sangue total, soro ou plasma.

Testes
IGG I6G,GG I6.GÔ0,GG

Praça de Eventos Maria Rita, 351A- Centro - Jatobá-MA
CEP n 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pnijatoba_ma@yahoo.coni.br
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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

GABINETE DA PREFEITA

CLÁUSULA QUARTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação correrão por conta dos recursos
específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Jatobá - MA, classificada
conforme abaixo especificado: Dotação: 02. Poder Executivo, 02.09 - Secretaria Mumcipal de
Saúde, 02.07 - Fundo Municipal de Saúde - FMS. 10.305.0020.2055.0000 - Controle de doenças
transmissíveis. 10.305.0022.2061.0000 - Manutenção da Ações de Vigilância Sanitária e
epidemiológica. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração/Inclusão dos respectivos créditos
orçamentários e/ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta
dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo
de aditamento de contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:
5.1. O presente contrato iniclar-se-á na data de súa assinatura e terá vigência de 31/12/2020.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO, PRAZO E LOCAL DE
ENTREGA E GARANTIA DOS PRODUTO:

6.1. A forma de fornecimento poderá ser parcelada, sendo a entrega de acordo com a necessidade
desta administração pública.

6.2. Os produtos deverão ser entregues no máximo em 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da ordem de fornecimento.

6.3. Os produtos deverão ser entregues no Município de Jatobá - MA, no Centro de Saúde
Municipal indicado na ordem de fomecimento, sem ônus a esta administração pública.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado referente ao(s) produto(s) recebido(s) pela contratante, mediante
o Termo de Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/Fatura, após a comprovação
de que a contratada está em dia com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista,
para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas
certidões:

7.1.1. Certidão Conjunta-Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa,
de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a
Fazenda Federal.

7.1.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual.
7.1.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida
Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
7.1.4. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
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7.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do
Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitõs
Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.2. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo
especificada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de
recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 7.1 deste
instrumento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular
relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item
7.1 deste instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se
quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será
efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste
Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob
pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.5. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Jatobá-MA será devolvida à contrata|,^
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se^q
prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

7.6. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura
correspondente a mesma. ; fie

7.7. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras.
As condições de pagamentos serão equivalentes.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DE MORA POR ATRASO DE
PAGAMENTO:

8.1. A contratante não arcará com os encargos da mora por atraso de pagamento decorrente de
ausência total ou parcial da documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer
cláusulas constantes da cláusula sétima deste instrumento, por parte da contratada.

CLÁUSULA NONA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO:

9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-fmanceiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei no 8.666/93,-e
alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso"^
contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
10.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
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CLÁUSULA ONZE - DA ATUALIZAÇAO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE
ATRASO DE PAGAMENTO:

11.1.0 não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste
instrumento, ressalvado o contido no item 7.4 da clausula sétima, ensejará a atualização do
respectivo valor pelo IGP-M - índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas,
utilizando-se a seguinte fórmula;

VDI

VA = XINF,

onde: INI

VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV na data inicial

INF = IGPM/FGV na data fmal .. ..

íiv

CLÁUSULA DOZE - DO REAJUSTAMENTQ DE PREÇOS:
12.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente
contrato, admitida a revisão no câso de desequilíbrio da equação econômico-fmanceira inicial
deste Instrumento.

12.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.
12.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que
forem Iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura
Municipal de Jatobá.

CLÁUSULA TREZE - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
13.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada
através de termo de aditamento.

CLÁUSULA QUATORZE - DA FISCALIZAÇÃO:
14.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de
fiscalização da execução deste instrumento de contrato.

14.2. As decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
deverão ser encaminhadas ao Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em tempo hábil, para
adoção das medidas cabíveis.

CLÁUSULA QUINZE - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES: È,
RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

15.1. Constituem direitos da contratante receber o objeto deste contrato nas condições avençadas
e da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

15.2. Constituem obrigações e responsabilidade da contratante:
15.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execução deste contrato;
15.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento; _

• f.- ••

•  T^tda
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15.2.3. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
contrato.

15.3. Constituem obrigações da contratada:
15.3.5. Manter as mesmas condições de habilitação durante o prazo contratual;
15.3.6. Entregar em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da Ordem de Fornecimento
emitida pela Secretaria Municipal de Saúde;
15.3.7. Não alegar como motivo de força maior para atraso, má execução ou inexecução do
fornecimento desta contratação que não a eximirá das penalidades a que estará sujeita pelo
não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
15.3.8. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas
nas normas regulamentadoras pertinentes.
15.3.9. Comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde de Jatobá qualquer
alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários p^a
recebimento de correspondência. cl
15.3.10. Executar e gerenciar diretamente o fornecimento. W
15.3.11. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde de Jatobá os casos de desviò*Sj(^e
vierem a tomar conhecimento no decorrer do contrato.

15.3.12. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do foturo
Contrato.

15.3.13. Observar, respeitar e fazer cumprir, conforme o caso, as legislações Federal,
Estadual e Municipal, principalmente no tocante aos encargos trabalhistas e sociais.
15.3.14. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causada ao Município de
Jatobá e/ou a terceiros relacionado à má execução do fornecimento.
15.3.15. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde de Jatobá, qualquer anormalidade que
interfira no bom andamento do fornecimento, objeto da futura contratação.
15.3.16. Estabelecer Informações gerenciais para a boa execução do fornecimento e
acompanhamento destes.
15.3.17. Se dispor a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal de Jatobá, np
tocante ao fornecimento, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste
Termo de Referência, bem como o gestor do contrato. ,,,
15.3.18. Facilitar a fiscalização do fornecimento, orçamentos, não criando qualquer
embaraço ou dificuldade, cabendo informar sobre irregularidade encontrada na realização
ou participação de servidor da Administração. ,

15.4. Constituem responsabilidades da contratada:
15.4.1. Todo e qualquer dano que causar à contratante, ou a terceiros, ainda que culposo,
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;
15.4.2. Toda e quaisquer multas. Indenizações ou despesas Impostas à contratante pçjr
autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser
observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão
reembolsadas à contratante, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de
qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.
15.4.3. A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos referidos
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem
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devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia
defesa.

15.4.4. O valor a ser ressarcido à contratante nos casos de prejuízos em que a contratada
for responsabilizada será apurado utilizando-se o índice IGP- M - índice Geral de Preços
de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a dat3 da
ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento a
contratante, utilizando-se a seguinte fórmula:

VDI

VA = XINF,

onde: INI

VA = Valor

Atualizado VDI - Valor Inicial '

- %
INI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice iniciai) /
INF = IGP-M/FGV do ihês do ressárcimento (índice final) '

15.5. A contratada reconhece os direitos da contratante em aplicar as penalidades previstas em
lei no caso rescisão administrativa deste contrato decorrente de inexecução total ou parcial" dó
mesmo.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA RESCISÃO DO CONTRATO:
■  3

16.1. A rescisão do contrato terá lugar .de pleno direito, a critério da contrataii^,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o
inciso IX, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores nos casos previstos nos artigos 77 e 78
da referida lei.

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS PENALIDADES:
17.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a previa defesa em processo
regular, a empresa fornecedora ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais
cominações aplicáveis:

I. Advertência;
II. Multa;

III. Suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante;
IV - Declaração de Inidoneidade.

17.2. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de
cláusulas contratuais que não causem prejuízo à contratante e será publicada na imprensa oficial.

17.3. A contratada sujeitar-se-á à multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da
respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir da 31° (trigésimo primeiro) dia de
atraso, considerado o prazo estabelecido para meta/execução deste contrato. ,.. .

17.4. No caso de atraso na meta/execução deste contrato por mais de 30 (trinta) dias, poderá á
contratante, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato,
podendo, inclusive, aplicar penalidade de Impedimento da contratada em participar de licitações
públicas realizadas pela contratante por um prazo de até 05 (cinco) anos.
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17.5. As multas previstas nos Incisos do tem 17.1 desta cláusula são aplicáveis simultaneamente
ao desconto objeto do item 15.4.3 da cláusula décima quinta, sem prejuízo, ainda, de outras
cominações previstas neste instrumento.

17.6. A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada ou ainda
judicialmente.

17.7. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, será publicada na imprensa oficial e poderá ser aplicada nos seguintes casos
mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à contratante:

17.7.1. Reincidência em descumprimento de prazo contratual; ■ tj:.:
17.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigação contratual; ;:.r; -
17.7.3. Rescisão do contrato.

17.8. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a contratada: -,
17.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatps
resultem prejuízos à contratante; ' ■ "
17.8.2. Sofrer condenação definitiva por prática de fraude recolhimento de quaisquer
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
17.8.3. Tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

17.9. As sanções previstas nos Incisos I, III e IV do Item 17.1 desta cláusula, poderão ser
aplicadas juntamente com a do Inciso 11 do item 17.1 desta clausula.

17.10. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela
contratante, apôs a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da
contratada, serão publicadas na Imprensa oficial.

17.11. A penalidade de declaração de inidoneidade, implica na impossibilidade da contratada de
se relacionar com a contratante. ,

17.12. A falta do(s) produto(s) a ser(em) fomecido(s) para execução deste contrato, não ppdefá
ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução
fornecimento objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas. ,

CLÁUSULA DEZOITO - DOS ILÍCITOS PENAIS:
18.1. As infrações penais tipificadas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto
de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações
aplicáveis.

CLÁUSULA DEZENOVE - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
19.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de

protocolo.
19.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VINTE - DOS CASOS OMISSOS:

-  ■ : vtv
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20.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 13.979/2020, Decreto Municipial;:J|p
009/2020, Lei no 123/2006 e alterações posteriores e subsidiariamente, no que couber, .'ás
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VINTE E UM - DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO
21.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei no 8.666/93 e alterações
posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver),
será efetuada na imprensa oficial (art. 6°, XIII, Lei no 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5°
(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E DOIS - DO FORO:
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da
interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

*, f

E, por estarem de acordo com as disposições contidas no presente contrato, as partes assinam^Ò
presente instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de Igual teor, na presença de duas
testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

Prefeitur

Francisca Consu

Prefeita

Jatobá - MA, 08 de maiq

MA

Lima da Silva

unicipal

...

H/íí rP^
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Sr. Philipe de Sousa Rocha
Representante Comercial - Procurador

■  .-ti

TESTEMUNHAS:

Nome:

Norríeí-

.  dc 2Ç1&

CPF n° OjS ̂1^1 ̂1*^3 - Og

CPF n° GHS--^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA-MA

EXTRATO DO CONTRATO N" 015.0805/2020/SEMUS.

REFERÊNCIA: Processo Administrativo n° 017.0505/2020/SEMUS - ORGÃO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Contratação de empresa
especializada no fornecimento de Teste imunocromatográfico rápido para determinação
qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus COVID-19 em amostras de sangue total, soro
ou plasma. AMPARO LEGAL: Lei n° 13.979/2020, Decreto Municipal 009/2020, Lei n°
123/2006 e alterações posteriores, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n°
8.666/93 e suas alterações posteriores. DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 006/2020/CPL -
VIGÊNCIA: 07 (sete) meses. VALOR: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). SIGNATÁRIO:
Sr^. Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal de Jatobá-MA, pela
CONTRATANTE; CONTRATADA: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ElRELl - CNPJ n° 02.956.130/0001-28, com .sede na Av. Industrial Gil Martins, no I2Q3, Pio
Xll, Teresina - PI, representada pelo Sr. Philipe de Sousa Rocha, portador do CPF n°
05 í.562.523-03.

Jatobá-MA, 08 de maio de 2020

FranciscffGdméíb Lima da Silva

Prefeita Municipal
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CONSIDERANDO que em razão de Poder de Polícia, a
Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício
de liberdades individuais e o uso, gozo e disposição da
propriedade com vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e ao
bem estar social da comunidade, em especial para garantir o
direito à saúde e a redução do risco de doença e outros agravos.

DECRETA

Art. 1-. Fica reiterado e prorrogado por mais 60 (sessenta) dias!
o Estado de Emergência no Município de Itinga do Maranhão
para fins de prevenção e enfrentamento à COVlD-19 (COBRADE
1-.5.1.1.0 - Doença infecciosa Viral), declarado por meio do
Decreto Municipal n^ 031 de 24 de março de 2020, cujas
disposições estão todas ratificadas.

Art. 2 Ficam mantidas, até o dia 15 de junho de 2020, com
vigência no território do Município, todas as disposições do
Decreto Municipal n® 064 de 11 de maio de 2020, que
regulamentou o toque de recolher.

Art. 3®. As determinações desse decreto poderão ser revistas a
qualquer tempo, tornando-se mais rígidas, de acordo com as
■ecomendações do Governo do Estado do Maranhão e do

^.linistério da Saúde.

Art. 4®. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. I

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITINGA DO
MARANHÃO, 24 DE MAIO DE 2020.

LÚCIO ELÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão

Publicado por: LÜCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA
Código identificador: 6492f915bf9f32b8a032b58c2f891aab

Nf-
Publicado por: JONATHAffM/^TErUUllLfUUU /./L/l . fl . 1Código identificador: 2daG3342db8c43f8^^I^^99032bCib66 V [ \ .—
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATI
FORNECIMENTO

X
EXTRATO DO CONTRATO NS
013.0405/2020/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo
Administrativo n® 015.3004,''2020./SEMUS - ORGÃO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de máscara cirúrgica triplica descartável para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVlD-19, para atender as demandas desta municipalidade de
forma emergencial. AMPARO LEGAL: Lei n" 13.979/2020,
Decreto Municipal 009/2020, Lei n® 123/2006 e alterações
posteriores, e subsidiariamente, no que couber, as disposições
da Lei n® 8.666/93 e suas alterações posteriores. DISPENSA
DE LICITAÇÃO N® 004,'2020/CPL - VIGÊNCIA: 07 (sete)
meses. VALOR: R$ 12.000,00 (Doze mil reais). SIGNATÁRIO:
Sr®. Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal de
Jatobá-MA, pela CONTRATANTE; CONTRATADA: MASjíí
FROM BRASIL - L. OLIVEIRA VÍTOR EIRELI - CNPJ n°
36.312.748/0001-77, com sede na Rua Marcos Rocha, n® 1814,
São Raimundo, Codó - MA, representada pelo Sr. Luilson
Oliveira Vitor, portador do CPF n" 656.142.753-04. Jatobá-MA,
04 de maio de 2020, Francisca Consuelo Lima da Silva. Prefeita
Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: 6efd335d33afe716061d84c0ec936cc5

X
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBá

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
FORNECIMENTO

EXTRATO DO CONTRATO N®
^)12.0904/2020/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo
Administrativo n® 011.0704/2020/SEMUS - ORGÃO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de álcool gel e macacão de procedimento
cirúrgico para a Secretaria municipal de Saúde no
enfrentamento ao COVID-19, para atender as demandas desta
municipalidade de forma emergencial. AMPARO LEGAL: Lei
n° 13.979/2020, Decreto Municipal 009/2020, Lei n® 123/2006 e
alterações posteriores, e subsidiariamente, no que couber, as
disposições da Lei n® 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 003/2020/CPL - VIGÊNCIA:
08 (oito) meses. VALOR: R$ 14.900,00 (Quatorze mil e
novecentos reais). SIGNATÁRIO: Sr®. Francisca Consuelo Lima
da Silva, Prefeita Municipal de Jatobá-MA, pela
CONTRATANTE; CONTRATADA: MAXIMUS DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ n° 31.621.747/0001-90,
com sede na Av. Julian Donaire - Ant. Severino Siccheieri, n® 38
- Rescamacho, Severina - SP, representada pela Sra. Aline dos
Santos Nunes, portadora do CPF n° 393.962.518-36 -
TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio da Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA. Jatobá-MA, 09 de abril de
2020, Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO N®
014.0705/2020/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo
Administrativo n® 016.0505/2020/SEMUS - ORGÃO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde;
OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de máscara para proteção de uso pessoal, de
tecido lavável para distribuição no município de Jatobá para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19. AMPARO LEGAL: Lei n° 13.979/2020, Decreto
Municipal 009/2020, Lei n® 123/2006 e alterações posteriores, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n®
8.666/93 e suas alterações posteriores. DISPENSA DE
LICITAÇÃO N® 005/2020/CPL - VIGÊNCIA: 07 (sete) meses,
VALOR: R$ 8.000,00 (Oito mil reais). SIGNATÁRIO: Sr®-.
Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal de Jatobá-
MA, pela CONTRATANTE; CONTRATADA: INDUSTRIA
TÊXTIL PREMIUM EIRELI - CNPJ n" 13.126.178/0001-25, com
sede na Rua Henrique Gohr, n® 51, Rio Branco, Brusque - SC,
representada pelo Sr. Francisco de Assis Afonso de Lima,
portador do CPF n° 619.438.355-00. Jatobá-MA, 07 de maio de
2020, Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: 5c3165ea53890fe886b0f4f43578421f

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
FORNECIMENTO

EXTRATO DO CONTRATO N®
015.0805/2020/SEMUS. REFERÊNCIA: Processe
Administrativo n® 017.0505/2020/SEMUS - ORGÃO: Prefeitura

1
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Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de Teste imunocromatográfico rápido para
determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus
COVID-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma.
AMPARO LEGAL: Lei n° 13.979/2020, Decreto Municipal
009/2020, Lei n^ 123/2006 e alterações posteriores, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n®
8.666/93 e suas alterações posteriores. DISPENSA DE
LICITAÇÃO N9 006/2020/CPL - VIGÊNCIA: 07 (sete) meses.
VALOR: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). SIGNATÁRIO:
Sr®. Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal de
Jatobá-MA, pela CONTRATANTE; CONTRATADA: DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ n°
02.956.130/0001-28, com sede na Av. Industrial Gil Martins, no
12Q3, Pio XII, Teresina - PI, representada pelo Sr. Philipe de
Sousa Rocha, portador do CPF n° 051.562.523-03. Jatobá-MA,
08 de maio de 2020, Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita
Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: b21cela642baa06d4f09ae768181d9ed

0%. (vinte

Com os

anticorpos IgM e IgG para o vírus COVI
sangue total, soro ou plasma, acrescido
cento) do valor inicial atualizado
acréscimos decorrentes deste termo eç

passará de R$ 16.000,00 (Dezesseisum lotita», ^
19.200.00 (Dezenove mil e duzentos reais). AMPARO LEGALb^
ART. 65 DA LEI N° 8.666/93. Jatobá-MA, 21 de maio de 2020.
ASSINATURA: Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita do
Município; Philipe de Sousa Rocha - Representante Legal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador; 4bf36148281a9127S546ec713el05fa5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADQR

W  EXTILATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
FORNECIMENTO

EXTRATO DO CONTRATO N®
016.1805/2020/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo
Administrativo n® 019.1305/2020/SEMUS - ORGÃO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de equipamentos de proteção individual, como
máscaras, touca e propé descartável para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do COVID-19,
atendendo as demandas desta municipalidade de forma
emergencial. AMPARO LEGAL: Lei n° 13.979/2020, Decreto
Municipal 009/2020, Lei n® 123/2006 e alterações posteriores, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n®
8.666/93 e suas alterações posteriores. DISPENSA DE
LICITAÇÃO N® 007/2020/CPL - VIGÊNÇIÃ: 07 (sete) meses.
VALOR: R$ 11.600,00 (Onze mil e seiscentos reais).
SIGNATÁRIO: Sr®. Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita
Municipal de Jatobá-MA, pela CONTRATANTE; CONTRATADA:
MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI - CNPJ n° 29.544.048/0001-42,

^;ituada na Av. Costa do Mar, n® 01 - Lote Villag - .^raçagy - São
José de Ribamar-MA, representada pelo Sr. Marco Antonio
Almeida Santos, portador do CPF n° 005.303.573-99. Jatobá-
MA, 18 de maio de 2020, Francisca Consuelo Lima da
Silva, Prefeita Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: c3cc984364cd430752fefcaa4967c9a4

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO N® 015.0805/2020 - CPL

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N®

015.0805/2020 - CPL. PARTES: CONTRATO DE

FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ-MA, E DE OUTRO
LADO, A EMPRESA DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n®

02.956.130/0001-28. OBJETO: Acrescer o valor de R$ 3.200,00

(Três mil e duzentos reais) do Contrato n® 015.0805/2020,

objetivando o fornecimento de mais Testes
imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de

DECRETO N® 3001.1905-0001/2020

Dispõe sobre a adoção de novas medidas suplementares
\relativas ao Monitoramento e Enfrentamento dó
20VID-19 (Novo Coronavírus), especialmente para
Suspender a execução de contratos administrativos no
âmbito do Município, nos termos que especifica. 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRADQR, Estado Dâ
Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Orgânica do município;

CONSIDERANDO todas as medidas já decretadas no âmbito
municipal até a presente data a fim de minimizar a
disseminação do COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do
território de Mirador;

CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública
evidenciada na Lei Federal n® 13.979, de 6 de fevereiro 2020;

CONSIDERANDO o reconhecimento, pelo Congresso Nacional,
da situação de calamidade pública, conforme Decreto
Legislativo n® 6, de 20 de março de 2020, publicado no Diário
do Congresso Nacional - DCN n® 9, da mesma data (edição
extraordinária);

CONSIDERANDO O Decreto n° 35.672, de 19 de março de

2020, exarado pelo Poder Executivo Estadual, que Declarou
situação de calamidade pública no Estado do Maranhão en^
virtude do aumento do número de infecções pelo vírus HlNIlj
da existência de casos suspeitos de contaminação pelg
COVID-19 (COBR/IDE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral); i -i

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas que
visem a minimizar eventuais impactos negativos ao erápio ejg
decorrência da manutenção da execução de contratóg
administrativos de prestação de serviços considerados não
essenciais à manutenção do serviço público;

CONSIDERANDO que, uma vez cessada a situação de
emergência em saúde pública, assim como a de calamidade
pública atualmente enfrentadas em todo Pais, deverão ser
retomadas, de forma imediata, a execução de contratos de

prestação de serviços cujo objeto se revele imprescindível para
manutenção de políticas públicas constitucionalmente exigidas;

CONSIDERANDO, ainda, que o cenário atual, em que há mais
de 13 milhões de pessoas desempregadas, poderá, de acordo
com projeções feitas no mercado, ser drasticamente agravado,

causando impacto a mais de 20 a 30 milhões de brasileiros;

CONSIDERANDO, por oportuno, a necessidade de serem

envidados esforços para que a suspensão de contratos ora

determinada não inviabilize a mobilização imediata da mão 48

)U
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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

À Firma
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Industrial Gil Martins, n° 12 - Q3, Pio XII,
Teresina - PI.

^Aoe;

R8.1 Lük
"Xvpjil-

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Consoante com o que consta do Processo Dispensa de Licitação n°

006/2020, de 08 de maio de 2020, em seus Termos de Ratificação, Adjudicação e

Homologação. Vimos, por meio deste, atendendo as formalidades da lei, autorizar a

entrega dos itens vencidos pela empresa DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS EIRELI, situada na Av. Industrial Gil Martins, n° 12 - Q3, Pio XII,

Teresina - PI, inscrita no CNPJ sob o n° 02.956.130/0001-28, no valor total de R$

16.000,00 (Dezesseis mil reais). Obedecidas às condições e especificações já contratadas

e os termos constantes da Dispensa de Licitação.

> Secretaria Mimicipal de Saúde-SEMUS

W  ̂ Jatobá-MA, 08 de maio de 2020

iria Antonia oè Sousa Carvalho

Secretária de Saúde

Visto

Em: / (J/ brancisca Const^fó í/iiha^asil
Prefeita Municipal

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA.
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004 /1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

GABINETE DA PREFEITA

foÉrica:

r TERMO ADITIVO AO CONTRATO N". 015.0805/2020.

Termo Aditivo de Valor, ao Contrato n°

015.0805/2020, parte integrante da Contratação
Direta por Dispensa de Licitação n°. 006/2020,
celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL

DE JATOBÁ-MA e a empresa DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

EIRELI.

O município de jatobá, estado do maranhão com sede administrativa na Praça
de Eventos Maria Rita, 351A - Centro, Jatobá - MA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ sob o n° 01.616.678/0001-66, neste ato representada pela Prefeita Sra.
FRANCISCA CONSUELO LIMA DA SILVA, portadora do CPF n°. 400.864.963-87, e, de
outro lado a empresa a empresa DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI, situada na Av. Industrial Gil Martins, no 12Q3, Pio XII, Teresina - PI, inscrita no
CNPJ sob o n° 02.956.130/0001-28, neste ato representada por seu Procurador, o Sr, Philipe de
Sousa Rocha, portador do CPF n° 051.562.523-03, doravante designada CONTRATADA, tendo
em vista o que consta na Dispensa de Licitação n° 006/2020, tem, entre si, ajustado o
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015.0805/2020, cujo objeto é:
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÃFICO RÁPIDO PARA
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA O VÍRUS
COVID-19 EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, que se regerá
pelas normas da Lei n° 13.979/2020, Decreto Municipal 009/2020, Lei n° 123/2006 e alterações
posteriores, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor do Contrato, nos limites permitidos
por lei, em função da necessidade de aquisição de mais Testes imunocromatográfico rápido para
determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus COVlD-19 em amostras de
sangue total, soro ou plasma, acrescidos até 20% (vinte por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

Produto: Testes imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e
IgG para o vírus COVlD-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma.
Preço Anterior/Unid.: 160,00
Total Contratado: 100*160,00 = 16.000,00
Aditivados: 20%

Valor Acrescido no Total do Contrato: 20*160,00 = 3.200,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - A alteração contratual de que
trata este instrumento é baseada no art. 65, §1°, da Lei n°. 8.666/93.

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA.
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004 /1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

GABINETE DA PREFEITA

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO - Com os acréscimos
decorrentes deste termo aditivo, o preço global das passará de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil
reais), para R$ 19.200.00 (Dezenove mil e duzentos reais).

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO - Fica ratificadas todas as demais cláusulas e
condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente termo lavrado em 02
(duas) vias de igual teor e forma, assinaram as partes e as testemunhas abaixo.

Jatobá-MA, 21 de maio de 2020.

CONTRATANTE:

Prefeitura'lVlunicipM de Jatobá-MA
Francisca Consu^ Lima da Silva

Prefeita Municipal

CONTRATADA:

/  y^cL-íf/l
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA D® MEDICAMENTOS EIRELI

Sr. Philipe de Sousa Rocha
Representante Comercial - Procurador

VISTO ASSESSOJUA JURÍDICA

TESTEMUNHAS:

Nome: CPFn» fíTC-y?'??'?

Nome: Ç.n/^fAc-. _ CPF n° ,n(<f h?

Praça de Eventos Maria Rita, n° 35 IA - Centro - Jatobá-MA.
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004 /1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

À Firma
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Industrial Gil Martins, n° 12 - Q3, Pio XII,
Teresina - PI.

ORDEM DE FORNECIMENTO

Consoante com o que consta do Processo Dispensa de Licitação n°

006/2020, de 08 de maio de 2020, em seus Termos de Ratificação, Adjudicação e

Homologação. Vimos, por meio deste, atendendo as formalidades da lei, autorizar a

entrega dos itens vencidos pela empresa DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS EIRELI, situada na Av. Industrial Gil Martins, n° 12 - Q3, Pio XII,

Teresina - PI, inscrita no CNPJ sob o n° 02.956.130/0001-28, no valor total de R$

3.200,00 (Três mil e duzentos reais). Obedecidas às condições e especificações do 1°

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°. 015.0805/2020 e os termos constantes da

Dispensa de Licitação.

> Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS
r- Jatobá-MA, 21 de maio de 2020

Secretária de Saúde

Visto

Em: Franeiscâ^ConsuMo LiíbáTla Silva

Prefeita Municipal

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - JatobátJVÍA.
CEP 11° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004 /1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de Teste imunocromatográfico rápido para
determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus
COVID-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma.
AMPARO LEGAL: Lei n° 13.979/2020, Decreto Municipal
009/2020, Lei n^ 123/2006 e alterações posteriores, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n°
8.666/93 e suas alterações posteriores. DISPENSA DE
LICITAÇÃO N9 006/2020/CPL - VIGÊNCIA: 07 (sete) meses.
VALOR: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). SIGNATÁRIO:
Sr®. Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal de
Jatobá-MA, pela CONTRATANTE; CONTRATADA: DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELl - CNPJ n°

02.956.130/0001-28, com sede na Av. Industrial Gil Martins, no

1203, Pio XII, Teresina - PI, representada pelo Sr. Philipe de
Sousa Rocha, portador do CPF n° 051.562.523-03. Jatobá-MA,
08 de maio de 2020, Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita
Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: b21cela642baa06d4f09ae768181d9ed

anticorpos IgM e IgG para o virus CQ\ ^
sangue total, soro ou plasma, acrescioot^l^^Cl^JViiJ
cento) do valor inicial atualizado fibÁTAntrato. Com
acréscimos decorrentes deste termol ,j)ri'
passará de R$ 16.000,00 (Dezesseíis-iaiiLiáaiâJ
19.200.00 (Dezenove mil e duzentos reais). AMPARO
ART. 65 DA LEI N° 8.666/93. Jatobá-MA, 21 de maio de 2020.
ASSINATURA: Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita do

Município; Philipe de Sousa Rocha - Representante Legal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: 4bf36148281a91278546ec713elOSfaS

P  EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
FORNECIMENTO

EXTRATO DO CONTRATO N®
016.1805/2020/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo
Administrativo n® 019.1305/2020/SEMUS - ORGÃO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de equipamentos de proteção individual, como
máscaras, touca e propé descartável para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do COVID-19,
atendendo as demandas desta municipalidade de forma
emergencial. AMPARO LEGAL: Lei n° 13.979/2020, Decreto
Municipal 009/2020, Lei n® 123/2006 e alterações posteriores, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n»
8.666/93 e suas alterações posteriores. DISPENSA DE
LICITAÇÃO N» 007/2020/CPL - VIGÊNCIA: 07 (sete) meses.
VALOR: R$ 11.600,00 (Onze mil e seiscentos reais).
SIGNATÁRIO: Sr®. Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita
Municipal de Jatobá-MA, pela CONTRATANTE; CONTRATADA:
MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI - CNPJ n° 29.544.048/0001-42,

^ituada na Av. Costa do Mar, n® 01 - Lote Villag - Araçagy - São
José de Ribamar-MA, representada 'pelo Sr. Marco Antonio
Almeida Santos, portador do CPF n° 005.303.573-99. Jatobá-
MA, 18 de maio de 2020, Francisca Consuelo Lima da
Silva, Prefeita Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: c3cc984364cd430752fefcaa4967c9a4

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADOIVO AO
CONTRATO N® 015.0805/2020 - CPL

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N®
015.0805/2020 - CPL. PARTES: CONTRATO DE
FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ-MA, E DE OUTRO
LADO, A EMPRESA DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
02.956.130/0001-28. OBJETO: Acrescer o valor de R$ 3.200,00
(Três mil e duzentos reais) do Contrato n° 015.0805/2020,

. objetivando o fornecimento de mais Testes
l imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de

PREFEITORA MUNICIPAL DE MIRAPOR—

DECRETO N® 3001.1905-0001/2020

Dispõe sobre a adoção de novas medidas suplementares
relativas ao Monitoramento e Enfrentamento do

COVID-19 (Novo Coronavírus), especialmente para
suspender a execução de contratos administrativos no
âmbito do Município, nos termos que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRADOR, Estado Do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Orgânica do município; . ç

CONSIDERANDO todas as medidas já decretadas no âmbiil
municipal até a presente data a fim de minimizar
disseminação do COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito d|
território de Mirador;

CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública
evidenciada na Lei Federal rfi 13.979, de 6 de fevereiro 2020; '

CONSIDERANDO o reconhecimento, pelo Congresso NacionaE

da situação de calamidade pública, conforme Decreto
Legislativo n® 6, de 20 de março de 2020, publicado no Diário
do Congresso Nacional - DCN n® 9, da mesma data (edição
extraordinária);

CONSIDERANDO o Decreto n° 35.672, de 19 de m.arço de
2020, exarado pelo Poder Executivo Estadual, que Declarou
situação de calamidade pública no Estado do Maranhão em
virtude do aumento do número de infecções pelo vírus HlNl,

da existência de casos suspeitos de contaminação pela
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral);

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas que

visem a minimizar eventuais impactos negativos ao erário em
decorrência da manutenção da execução de contratos
administrativos de prestação de serviços considerados não
essenciais à manutenção do serviço público;

!Í)

CONSIDERANDO que, uma vez cessada a situação d^
emergência em saúde pública, assim como a de calamida4^

'] pública atualmente enfrentadas em todo Pais, deverão ser
retomadas, de forma imediata, a execução de contratos de
prestação de serviços cujo objeto se revele imprescindível parg
manutenção de políticas públicas constitucionalmente exigidas; •

CONSIDERANDO, ainda, que o cenário atual, em que há mais
de 13 milhões de pessoas desempregadas, poderá, de acordo
com projeções feitas no mercado, ser drasticamente agravado,
causando impacto a mais de 20 a 30 milhões de brasileiros;

CONSIDERANDO, por oportuno, a necessidade de serem
envidados esforços para que a suspensão de contratos ora
determinada não inviabilize a mobilização imediata da mão de

CERTIFICADO- DIQTAIMENTE
E COy CARIMEC DE TEWPD

www.famem.org.br » í - -v-fi""'. _ -í' -



^"TRIBUNAL DE C(»4TAS

RECIBO DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

COD: 121833

ENTE FEDERATIVO: Jatobá

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATOBÁ

TIPO: CONTRATAÇÃO DIRETA decorrente da LE113.979/2020 (CORONA VÍRUS)
TIPO CONTRATAÇÃO: LICITÃÇÃO DISPENSÃVEL(ART.24 DA LEI 8.666/93)
PROCESSO: 017.0505 / 2020

INSTRUMENTO CONVOCÁTÓRIO:

Recibo gerado em 29 de Maio de 2020 ás 12:19:20 com o número 1590765560828.

São Luís, 29 de Maio de 2020

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

Av. Carlos Cunha, s/n Jaracati - São Luís(MA) - CEP 65076-820 Telefone: (98) 2016-6000



TRIBUNAL DE CONTAS

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de CONTRATAÇÃO DIRETA - LE113.979/2020 (CORONA VÍRUS)
N° TCE: 171413

ENTE FEDERATIVO: Jatobá

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATOBÁ

PROCESSO: 017.0505 / 2020

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

CONTRATO: 015.0805 / 2020

CONTRATADO: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ CONTRATADO: 02956130000128

DATA ASSINATURA: 08/05/2020

VALOR: R$ 16.000,000000

Recibo emitido em 01 de Junho de 2020 ás 16:12:35 com o número 1591038755592.

São Luís, 01 de Junho de 2020

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

Av. Carlos Cunha, s/n Jaracati - São Luís(MA) - CEP 65076-820 Telefone: (98) 2016-6000



TRIBUNAL Dl CONTAS

RECIBO DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES

ENTE FEDERATIVO: Jatobá

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATOBÁ

PROCESSO: 017.0505 / 2020

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

CONTRATO: 015.0805 / 2020

CONTRATADO: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ CONTRATADO: 02956130000128

DATA ASSINATURA: 08/05/2020

VALOR: R$ 16.000,000000

TIPO ALTERAÇÃO: MODIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO
NÚMERO TERMO ADITAMENTO: 001.015/2020

Recibo emitido em 02 de Junho de 2020 ás 11:10:59 ,cora o número 1591107059135.

São Luís, 02 de Junho de 2020

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

Av. Carlos Cunha, s/n JaracatI - São Luís(MA) - CEP 65076-820 Telefone: (98) 2016-6000



RECEBEMOS DE DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
.TA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DC RECE3ED0R

NF-e

N°. 77847

SÉRIE 1

4^
DMENSÂO
DrSTRiBUlOORA

Iden-tificação do Eml'ten-te

DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO

AV INDUSTRIAL GIL MARTINS -1203 - PIO XII -
TERESINA - PI - 64019825

Telefone: 86 32189600

E-mall:

dimensao@dimensaodistríbuidora.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da

Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N". 77847

SÉRIE 1 FL 1 Of 1

□

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CHAVE DE ACESSO

2220 0502 9561 3000 0128 5500 1000 0778 4711 1017 0242

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

"IFCRTCÃO FsTADUA:.

194427579

IN'SC. EST. DC SU3ST. TRIBUTÁRIO

124863060

CNPJ

02.956.130.0001-28

Protocolo de AutorizaçâolData e Hora)

322200006092680 08/05/2020 17:05:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE
MOMF. SOCT.^a.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATOBA

CNPJ/CPF

12.086.790/0001-59

DATA DA EMISSÃO

08/05/2020

l.üCP^.rOÜRC NÚMERO COMPLEMENTO

RUA DO CAMPO SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/05/2020

-JEF

65693000

município

JATOBA

Telefone/Fax

(99)34911047
ÜF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

17:04

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE.DE CÁLCULO OO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R$ 0,00
VALOR DO DESCONTO

0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00
VALOR DO IPI

0,00
VALOR TOTAL DA NOTA . _ '

'  16.000.00

P.AZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ÜF

PI

CNPJ/CPr

LOGPADOÜRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUME

2

ESPEClE

VOL

MARCA NUMERAÇÃO

2

PESO B.RUTO

0,00
PESO LÍQUIDO

0,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

JESCRIC-i.D DO PRODUTO/SERVIÇO V. TOTAL ALIQ.l
IPl I

TESTE IMUNOCROMAT IGM E IGG COVID-19
N LT. CK2003080410 DATA FAB.: 27/03/2020 DATAVAL

27/09/2020

38220010 100 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PR EFEITURA MUNICIPAL JE JA "OBA-M!
ATESTO PARA 'HOS OS ^ 'NF C ít'

FitI

■C

DOS 'ROl UTOS

' J
s
Em

0-S SERVIÇOS FORAM PREbTí

OS MATlRiA.S FOSSAM RECEB

y  /

DOS

DOS

.J

AíkKrfsnjra óo Respons.

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DC ISSQN

DADOS ADICIONAIS
ccmpi-e:-!ehtarss

ISENTO ICMS CONF. CONV. ICMS 01/99 - ISENTO ICMS CONF. CONV. ICMS 38/91
ISENTO ICMS CONF. CONV. ICMS 84/97
DISPENSA N 006/2020
CONTRATO N 015.0805/2020

RESERVADO AO FISCO

J



ESTADO DO MARANHAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATOBA - FMS
RUA DO CAMPO S/N CNPJ: 12.086.790/0001-59

NOTA DE LIQUIDAÇÃCt

508001 I 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N» 1 FICHA; 313 DATA: 08/05/2020 REQUISIÇÃO N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 08/05/2020

NOME: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

02.956.130/0001-28

TERESINA

CÓDIGO: 998

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE TESTE IMONOGROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO
QUALITATIVA DE ANTICQRPQS igM e igC PARA O VÍRUS CQVlD-19 EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL,
SORO OU PLASMA.

OR
SOMA 16.000,00

f  CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO

02 07 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90,30.99 Outros Materiais De Consumo

10.301.0023.1048.0000
\

PROGRAMA DO COVID-19 J

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATE A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00

VALOR A SER PAGO R$ iÇ GfO.OO

dezesseis mil reais
*******************************

T  ■!

*******************^

■: 20

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM
08/05/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
CONTABILIZADO

Maria Antonia de Sousa CarvalhoDATAJose Cosmo SouzaDATA

/DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

v_

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:
:r M ; ■;«

"1



JATOBA - MA

PAGINA N°

— ■ ■ . ' ESTADO DO MARANHAO
>  fundo municipal de saúde - FMS

CNPJ: 12.086.790/0001-59RUA DO CAMPO S/N

CEP; 65.693-000

NOTA DE EMPENHO

508001

FICHA

313

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 02.956.130/0001-28
CÓDIGO: 998

PIESTADO:

TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRAORDINÁRIO DISPENSA N°:
OR - Ordinário

classificação ORÇAMENTARIA
CODIGO

02

02 07 00

10

10 301

0023

1048

3

3

90

3.3.90.30.99

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO ORGÂO
PROGRAMA DO COVID-19

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

Outros Materiais De Consumo

001-59 FICHA

3'J.3

__

SITUAÇAO DO CREDITO
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

115.100,00 34.900,00 16.000,00 99.100,00

HISTÓRICO

EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DETESTE IMONOCROMATOGRÃFICO f^PipO PAF^^DETERMIN^
QUALITATIVA DE ANTICORPOS igM e igC PARA O VÍRUS COVlD-19 EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL,
SORO OU PLASMA.

16!ooo^

TOTAL

16.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ dezesseis mil reais '

AUTORIZO O EMPENHO EM:

08/05/2020

Franci a da Silva

MUNICIPAL

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em;

08/05/2020

qoimtador:
ORO-MA-009614/O-0



#  ESTADO DO MARANHÃO

fundo municipal de saúde de JATOBA - FMS
RUA DO CAMPO S/N CNPJ: 12.086.790/0001-59

CEP: 65.693-000

ORDEM DE PAGAMENTO

00970

NUMERO DO EMPENHO

508001

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..

Endereço

Cidade..

DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ECNPJ: 02.956.130/0001-28

AV INDUSTRIAL GIL MARTINS CEP: 64019825 Cod: 998

TERESINA

ATESTO O RECEBIMENTO EM

08/05/2020

Maria Antonia de Sousa Carvalho

SEC. MUN, DE SAÚDE

LIQUIDADA A DESPESA EM

08/05/2020

ho Souza

lONTADOR

CRC - MA 009614/0-0

=AGUE-SE EM

D8/05/2020

Tancisca Ctínsuel orna da Silva

PREFEITA M NICIPAL

Banco Conta Cheque

001 28.749

PAGO EM

08/05/2020

Marco WTfohio Lima da Silva

TESOUREIRO

Valor R$

RR$ 16.000,001
i.u-ií-RO 0C> FMPENHO

02

020700

10

301

0023

1048

3.3.90.30.99

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDB

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO ORGÃO
PROGRAMA DO COVID-19

Outros Materiais De Consumo

HISTÓRICO
CONTROLE DE PAGAMENTO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE IMONOCROMATOGRÃFICO
RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS igM e
igC PARA O VÍRUS COVID-19 EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL,
SORO OU PLASMA.

Valor Bruto 16.000,00

Valor Líquido 16.000,00

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ MARANHÃO, a importância de R$
(dezesseis mil reais)

16.000,00 ,

DATA: 08/05/2020
f

DOCUMENTO ANEXO
IMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL




