DESPACHO ADMINISTRATIVO
TERMO DE REFERÊNCIA
SOLICITANTE: GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DESTINATÁRIO: MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
1. DA MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA
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1.1. Justifica-se a aquisição do aparelho autoclave devido a falta do
equipamento no Hospital Municipal de Trindade/PE.
1.2. Considerando a necessidade de um aparelho que faça esterelização de
materias para o bom funcionamento do hospital e para um serviço de
qualidade prestado pelo municipio para com os seus moradores, faz-se
necessária a aquisição do autoclave
2. DO OBJETO
2.1. O objeto Sucinto nos termos nos termos do art. 40, I da Lei Federal
nº 8.666/1993 é a Contratação de empresa para aquisição de
equipamento de autoclave de 50 litro, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde de Trindade, Pernambuco.
3. DA PREFERÊNCIA DE ME E EPP
3.1. Esta licitação é exclusiva para Microempreendedor Individual – MEI,
Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do art.
48, inciso I, da Lei Federal Complementar nº. 123/2006, pela
impossibilidade de divisão do objeto.
4. DO PREÇO ESTIMADO
4.1. O valor global dessa Dispensa de licitação é de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município, previsto no instrumento contratual ou
instrumento hábil que deverá obedecer a rubrica estabelecida.
6. DOS ANEXOS
I.

Minuta do Contrato;

II.

Cotação de preço;

III. Documentação da empresa vencedora;
Página 1 de 4

IV. Designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
7. DA AUTORIZAÇÃO
7.1.

Autorizo a Comissão de Licitação por meio da Presidente da Comissão
a processar Dispensa de Licitação, devendo após conclusão ser
devolvido para ratificação nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993.

8. DO FORO
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8.1.

O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o Tribunal
de Justiça do Estado da Pernambuco, Comarca de Trindade, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Trindade/PE, 16 de fevereiro de 2021

(assinado digitalmente)
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Autoridade Competente
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ANEXO I
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MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°____ /2021
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EMENTA: Contrato que celebra o
município de Trindade e a empresa L
PASSOS COMERCIOS E SERVIÇOS
LTDA ME
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: gab.prefeita@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, de ora em diante simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa L PASSOS COMERCIOS E
SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua
Professor Rômulo Almeida, 217, Acupe de Brotas, Salvador, Bahia,
representada pelo seu sócio administrador, o Senhor Laura Antônia Reis de
Almeida Passos, brasileira, divorciada, portador do CPF sob n° 251.858.88504 e Carteira de Identidade sob o n° 0164692088 SSP/BA, Residente e
domiciliado na rua General Severino filho, nº 1029, Casa 11A, Itapuã, Salvador,
Bahia, de ora em diante CONTRATADA, resolvem firmar instrumento
contratual mediante as seguintes cláusulas.
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente
contrato, instruído no Processo Administrativo nº ___/2021, Dispensa de
Licitação nº ___/2021, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
1. SUPORTE JURÍDICO
1.1. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, nos termos do caput do art. 54 da Lei
Federal 8.666/1993 e ainda o seguinte:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.5.1.

1.1.6.

Art. 24, II – “para outros serviços e compras de valor até 10%
(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de
uma só vez”.
Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
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1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.

Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;

2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto nos termos do inciso I do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993, do presente instrumento a: Contratação de empresa para
aquisição de equipamento de autoclave de 50 litro, para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Trindade, Pernambuco .
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3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
3.1. O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas
descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo com
a solicitação da CONTRATANTE, de imediato, in loco, após solicitação
oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.
4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO
4.1. O objeto deste contrato deverá ser entregue no prazo de 20 dias, podendo
ser prorrogado por igual período em caso de justa motivação, nos termos
deste instrumento;
4.2. As correspondências entre administração pública deverão ocorrer por
meio
do
e-mail
licitacao@trindade.pe.gov.br
para
Lpassosltda@hotmail.com
4.2.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA tomar medidas
tecnológicas para que o e-mail da CONTRATANTE chegue à sua
caixa entrada;
4.2.2. A licitante que mudar de e-mail deverá comunicar
imediatamente à CONTRATANTE por meio de ofício;
4.3.

Na hipótese de entrega dos bens de forma parcial do grafado na nota
fiscal, este não será liquidado e será declarado o descumprido do prazo,
cabendo aplicação das penalidades cabíveis.

4.4.

O não cumprimento do prazo previsto na alínea anterior acarretará a
CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento contratual;

5. DO PREÇO
5.1. O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 13.500,
00 (treze mil e quinhentos reais).
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O Contrato terá validade de ____ (_____) meses, finalizando em ____ de
______ de _____ contados da data da confecção deste instrumento grafado
na última página, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos
termos do art. 57, caput e inciso I, da Lei 8.666/93, salvo os casos
previamente estabelecidos em lei, especialmente os ditames do art. 57,
incisos I, II, IV e V da Lei nº. 8.666/93.
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7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total
conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e
deverá ser acompanhada dos documentos previstos no art. 29 da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de
protocolo na administração pública.
7.2. Apresentar relação de Documentos solicitação na Habilitação Jurídica,
Fiscal e Técnica descrita no edital de licitação da qual decorre este
instrumento contratual.
7.3. Apresentar cópia do presente Contrato somados aos seus aditivos quando
houver.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

7.4. Todos os pagamentos serão realizados na C/C ________, OP ___, AG_____
- Banco ______.
7.5. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos, nos termos do art.
40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93, a contar da efetiva
liquidação da despesa, nos termos do caput do art. 62 e art. 63 da Lei nº.
4.320/64.
7.6. Na hipótese da aplicação de multas, só será permitido a liquidação da
Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de
recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.
8. DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o
valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE.
8.2. Quando o reajuste se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado do objeto
abrangidos, considerando-se:
8.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
8.2.2. As particularidades do contrato em vigência;
8.2.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
8.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
8.2.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos
preços relativos ao aumento do preço, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
8.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
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8.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
8.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser proferida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento
dos comprovantes de variação dos custos.
8.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

8.7. Os atrasos por parte da administração, respeitando os casos previstos
em leis e normas expedidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
serão reajustados pelo IGP-M, respeitando a carência de 90 (noventa) dias
corridos nos termos do art. 78, XV da Lei Federal nº 8.666/1993.
8.7.1. O valor do reajuste deverá ser acrescido ao contrato por meio de
apostila nos termos do art. 65, § 8º da Lei Federal nº
8.666/1993.
9. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO
9.1.

O reajuste corresponderá ao percentual de desconto entre o preço
estimado no edital e o preço ofertado, aplicado sobre o valor médio da
época do reajuste;

9.2.

O reajuste poderá ocorrer a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa
da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar o
reajuste até o percentual estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993;

9.3.

O reajuste poderá ter como base índices de preços oficiais, devendo a
administração adotar o IGP-M (FGV) que deverá ser apresentado
memorial de cálculo realizado por profissional registrado no Conselho
Regional de Economia, ou no Conselho Regional de Contabilidade ou em
Software desenvolvido pelo Banco Central do Brasil ou Receita Federal
do Brasil para tais fins de cálculo;

10. DO APOSTILAMENTO
10.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento, nos termos do art. 65, § 8º da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. As apostilas deverão ser realizadas pela autoridade competente ou fiscal
do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações
no verso da primeira folha deste instrumento, no lado esquerdo,
devendo conter de forma sucinta e clara: a alteração, data, local e
assinatura do autor;
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
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11.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município: _______________.
11.2. Nota de Empenho1 nº _______________________________.
11.3. As despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a
ser consignada à Lei Orçamentária do Município.
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12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato,
utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por
improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na entrega dos bens
em conformidade com o objeto.

12.2.

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer
irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim
tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando
repetição dos fatos.

12.3.

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
CONTRATANTE.

12.4.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a
prevenção de acidentes.

12.5.

Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os
empregados necessários à perfeita execução dos objetos, cabendo-lhe
arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem
qualquer solidariedade com a CONTRATANTE, ficando vinculada, se
motivadamente for necessário, por força de exigência dos Controles
externo e/ou interno, apresentar ao Fiscal do Contrato comprovação do
recolhimento do FGTS, INSS, referente à força de trabalho alocado nas
atividades, objeto do Contrato, sob pena de não serem liberados os
pagamentos das faturas apresentadas pela CONTRATADA.

12.6.

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do
objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente.

12.7.

Manter, para atendimento dos pedidos, prepostos durante todo o
período de vigência do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

12.8.

Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade nas
dependências da CONTRATANTE, cumpram as normas de segurança
internas relativas aos locais onde será entregue o objeto.

12.9.

Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e
identificados por crachás com fotografias recentes, obedecendo às

1 Conforme art. 58, 60 e 61 da Lei Federal 4.320/1964.
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normas disciplinares do Controle Interno deste Município, sem qualquer
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, quando for necessária sua
permanência dentro das dependências da administração pública.
12.10. Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a execução
do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
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12.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os
empregados nesse sentido.
12.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12.13. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento da fatura, pela CONTRATANTE.
12.14. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
12.15. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice de
seguro, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;
12.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE.
12.17. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução de suas funções;
12.18. É vedada à veiculação de publicidade acerca deste contrato, assim como
a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que
a CONTRATADA tenha tomado ciência em razão dos itens entregues,
sem o consentimento, por escrito, do Gestor do Contrato e/ou da
CONTRATANTE;
12.19. Realizar a entrega dos bens em conformidade e no prazo estabelecido
neste instrumento.
12.20. Acompanhar o controle dos contratos,
entregas em quantidades maiores do
instrumento contratual sem a devida
estabelecido no contrato etc., em todos os

se responsabilizando pelas
que as estabelecidas no
formulação legal, fora do
casos, a entrega em excesso
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não cria ônus para a administração, não cabendo a CONTRATADA
realizar qualquer cobrança.
12.21. Realizar a troca de itens com defeitos no prazo máximo de 72 horas a
contar da notificação, quando identificado pela Contratante nos
primeiros 90 dias de uso conforme art. 18 e 26 do Código de Defesa do
Consumidor;
12.22. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer
irregularidade que comprometa ou inviabilize o fornecimento do objeto.
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12.23. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;
12.24. A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, nos termos do inciso XIII, art. 55 da Lei Federal nº
8.666/1993, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar
a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
12.25. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
12.26. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
12.27. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1.

Supervisionar a execução do objeto, promovendo o acompanhamento e
a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos, nos termos
do art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

13.2.

Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência
de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo
para a sua correção.

13.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

13.4.

Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias
para o cumprimento do objeto;

13.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

13.6.

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações
necessárias à execução do objeto;

13.7.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condições preestabelecidas.
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13.8.

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos itens a
serem entregues.

13.9.

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a
fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício de suas funções.

13.10. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria na entrega dos
itens, ou já previamente em execução, colocados à sua disposição, com
a finalidade de verificar as condições em perfeita concordância com a
proposta e o Presente instrumento Contratual.
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13.11. Realizar Auditoria por meio do Sistema de Controle Interno em todos os
procedimentos realizados pela CONTRATADA, sempre que entender
necessário;
13.12. Requerer dos representantes técnicos da empresa, do administrador e
demais profissionais informações pertinentes a execução do contrato,
que deverá ser fornecida de imediato com carência máxima de 24 (vinte
e quatro) horas;
13.13. Atestar a entrega dos itens, quando apresentadas na forma estabelecida
neste Termo, e após atesto e visto do Sistema de Controle Interno.
13.14. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA.
13.15. Efetuar o pagamento mensal devido pela perfeita execução do objeto,
desde que cumprido todas as formalidades e exigências do contrato.
13.16. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do
contrato ou ações previstas neste Termo;
13.17. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades
previstas neste instrumento;
13.18. Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem
ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a
CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
13.19. Rejeitar os itens em desconformidade com o presente instrumento;
13.20. Rescindir o presente instrumento “unilateralmente” ou “bilateralmente”
por conveniência e oportunidade nos termos da legislação vigente;
13.21. Suspender a execução do contrato a qualquer tempo que for detectado
fraude no processo licitatório que decorreu este instrumento;
13.22. Suspender, sem danos para a administração, a execução do contrato se
a CONTRATADA se envolver em escândalos que mancham a sua
reputação ética e moral, até conclusão de processo administrativo que
deverá iniciar de ofício sob penas de responsabilidade para o gestor do
contrato;
13.23. Rescindir unilateralmente o presente instrumento na hipótese das
contas do gestor serem reprovadas no Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, em decorrências de erros, imperícias e demais vícios que
decorra de má assessoramento, execução, inexecução, inércia,
prevaricação por parte da CONTRATADA, desde que devidamente
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comprovada a culpa ou o dolo por meio de processo administrativo,
sendo assegurado o contraditória e ampla defesa.
13.24. Abrir processo administrativo sempre que entender necessário para
apuração de fatos que possam acarretar prejuízos para a administração,
e constatado o dano ou a mera expectativa de dano, rescindir
unilateralmente o presente instrumento, sendo assegurado o
pagamento do dos itens entregues, nos termos da legislação em vigor.
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13.25. A Administração Pública responde solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
13.26. Inexistindo a retenção nos termos da cláusula anterior, a administração
executará a caução até o limite da dívida e este sendo insuficiente fará
a cobrança na via judicial, podendo suspender a execução do presente
contrato e rescindi-lo unilateralmente nos termos previstos na lei federal
8.666/1993.
14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1.

A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº
8.666/93, será acompanhada e fiscalizada por servidores
especificamente designados, por Portaria, como Representantes da
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

14.2.

O Fiscal deste contrato será o Sr. ________________________ em exercício
no ato da entrega do objeto, assumindo total responsabilidade pela
execução do presente instrumento, ou profissional designado por meio
de portaria ou decreto especifica que deverá ser juntada posteriormente
a este instrumento.

14.3.

Compete ao Sistema de Controle Interno fiscalizar a execução do
presente contrato, inclusive fiscalizar as ações ou omissões do fiscal do
contrato definido na cláusula anterior, e informar a autoridade
competente ou preposto qualificado como representante da contratante
os atos praticados pelo fiscal, assim como responder solidariamente
pelas ações, omissões ou inércia na fiscalização do presente
instrumento, sendo plenamente proibido a fiscalização de contratos por
amostragem.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da
Lei nº. 8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo/Contrato e demais cominações legais,
a CONTRATADA que:
15.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida no contrato;
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15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.6. Fizer declaração falsa;
15.1.7. Cometer fraude fiscal;
15.1.8. Descumprimento das demais cláusulas;
15.1.9. Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação;
15.1.10. Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o poder
legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do Município;
15.1.11. Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a 305,
397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro
de 1940.
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15.2. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa que deverá ser apresentado
no prazo de 03 dias.
15.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as seguintes aplicações:
15.3.1.
15.3.1.1.

15.3.2.

Advertência:
São motivos para advertência: comportamento dos funcionários e
colaboradores incompatível com as regras da sociedade, tais como
uso de linguagem obscena, indelicada que exponha funcionários
públicos ao ridículo e desonra.
Multa de:

15.3.2.1.

1,00 % (um por cento) ao dia sobre o valor total do pedido, no caso
de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos
até o limite de cinco dias corridos;

15.3.2.2.

3,00% (três por cento) ao dia sobre o valor total do pedido após o
décimo dia de perda do prazo no atraso injustificado, até o limite
de cinco dias;

15.3.2.3.

5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido para atrasos
superior a 10 dias e suspensão imediata do contrato;

15.3.2.4.

10,00% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para
empresas que cometer atos públicos de racismo, discriminação por
orientação sexual, religião, raça, cor, política e qualquer tipo de
discriminação prevista em lei, incluindo apologia ao crime, a atos
contra as instituições democráticas e apologia ao terrorismo e ao
nazismo nos termos da Lei Federal 7.716/1989.

15.3.3.

Suspensão:

15.3.3.1. a suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
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o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação
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15.3.3.2. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação; e
15.3.3.3. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.
15.3.4.

Rescisão contratual:

15.3.4.1.

Rescisão Unilateral do presente instrumento nos termos do art.
77 a 79, inciso I, da Lei 8.666/93 se dará quando:

15.3.4.1.1. não houver cumprimento de
especificações, projetos ou prazos;

cláusulas

contratuais,

15.3.4.1.2. houver cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
15.3.4.1.3. houver lentidão do seu
cumprimento, levando
a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
15.3.4.1.4. houver o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
15.3.4.1.5. houver a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento,
sem justa causa e prévia comunicação à Administração
15.3.4.1.5.1. Em todos os casos de comunicação, está no terá efeitos
quando houver deferimento do pedido pelo gestor do
contrato;
15.3.4.1.6.

houver a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

15.3.4.1.7.

houver o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores

15.3.4.1.8.

houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas em registro próprio;

15.3.4.1.9.

houver a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;
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15.3.4.1.10. houver a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
15.3.4.1.11. houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
15.3.4.1.12. houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e
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15.3.4.1.13. houver a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
15.3.4.1.14. houver processamento de nova licitação com as mesmas
condições e obtenção de preços inferior ao fixando neste
instrumento, mesmo estando o presente em vigência;
15.3.4.1.15. Não prestação da caução prevista neste instrumento no
prazo previsto;
15.3.4.1.16. Praticar perjúrio por meio de seus sócios, contador
responsável ou preposto, além das penalidades previstas no
art. 342 do Código Penal Brasileiro.
15.4.

O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no
pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00%
(um por cento) ao mês.

15.5.

Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será
liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

15.6.

após o regular processo administrativo, será: descontado de
pagamentos
eventualmente
devidos
pelo
CONTRATANTE à
CONTRATADA, ou protestado em cartório de protestos, SERASA e SPC.

15.7.

As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas
cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de
advertência.

15.8.

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou
seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção
do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor
da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
decisão final da defesa apresentada.

15.9.

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução
do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e
da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
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15.10. A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão
repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo
contratante.
15.11. O Contrato será rescindido unilateralmente se a contratada ou qualquer
de seus sócios forem condenados pelos crimes previstos no arts. 89 a
88 da Lei Federal 8.666/1993 ou lei que tenha a substituir os presentes
crimes em especial a nova lei de licitações e contrato que tramita no
Congresso Nacional; os crimes previstos na Lei Federal 8.137/990; os
crimes definidos na Lei Federal 8.429/992 e demais crimes contra a
ordem pública;
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15.12. Havendo suspensão contratual, será dado aviso com antecedência
mínimo de 05 dias e máximo de 08 dias corridos, nos termos do art.
599, § único do Código Civil - CC e art. 109, I ‘e’ e ‘f’ da Lei Federal
8.666/1993, no que for melhor conveniente para a administração em
manifesta observância ao poder de império da administração pública.
16. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
16.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificação via Diário Oficial quando fracassados outros meios.
16.2. Os casos de rescisão contratual comprovada as hipóteses previstas no
art. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/1993, serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.3. Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade
da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração
Pública.
16.4. Havendo rescisão nos termos dos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/1993, a Administração fará execução imediata do valor da
apólice ou caução;
16.5. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo
artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.
16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
16.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.6.2. Indenizações e multas;
16.6.3. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos.
17. NORMAS ANTICORRUPÇÃO
17.1.

A CONTRATADA declara que conhece as várias leis e convenções
aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos
contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção
da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto
Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n°
12.846/2013, doravante
denominadas,
em
conjunto, “Leis
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Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução
do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer
cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros,
rigorosamente, as Leis Anticorrupção.
17.2.

A CONTRATADA declara ainda que conhece as disposições relacionadas
com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, e comprometese a cumprir fielmente as disposições, comprometendo-se ainda a
denunciar à CONTRATANTE qualquer infração a essas disposições que
venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada na Lei Federal
8.429/1993;

17.3.

Obriga-se a CONTRATADA, de forma irrevogável, a não prometer,
oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou
indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou
qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a
ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis
Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de
Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores,
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º,
inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas
respectivas modificações e regulamentações.

17.4.

A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus
fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral,
prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e
execução deste Contrato. É dever da CONTRATADA treinar seus
empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do
combate à corrupção.

17.5.

A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não foi objeto
de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou
judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de
lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com
estas leis.

17.6.

A CONTRATADA declara, ainda, que não há qualquer agente público ou
pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente,
benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

17.7.

Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste
Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada,
contendo discriminação dos itens entregues, conforme o caso. A
CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas
fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem.
Considerando os propósitos na presente Cláusula, a CONTRATADA
concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou
de quaisquer práticas ilícitas, a CONTRATANTE, seja diretamente ou
por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa
inspecionar o local de execução do CONTRATO e auditar todos os
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documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução
do objeto deste CONTRATO.
17.8.

Qualquer violação, por parte da CONTRATADA, das Leis Anticorrupção
ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma
infração grave a este Contrato, e consistirá justa causa para sua
rescisão motivada, conferindo à CONTRATANTE o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos
a que der causa, nos termos da lei aplicável.

17.9.

O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela
CONTRATANTE, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento
comprovado da CONTRATADA, diretamente ou indiretamente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou
obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme
Lei n° 9.613/98), seja na execução do presente Contrato ou em
quaisquer outros Contratos em que figurar como CONTRATADA, seja
com entes públicos ou privados.

17.10. A CONTRATADA notificará prontamente, por escrito, a CONTRATANTE
a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis
Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula – Leis Anticorrupção –
ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou
corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração
prevista na Lei Federal 8.429/1993.
18. DAS VEDAÇÕES
18.1. É vedado à CONTRATADA:
18.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
18.1.2. Interromper a entrega dos itens sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
18.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou
anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus
integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins
de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal –
administrativamente ou via judicial;
18.1.4. Na existência de processo judicial fica a CONTRATADA proibida de
expor a terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE ou do
magistrado os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos
acumulados e qualquer outra informação, pelo prazo de 05 (cinco) anos
a contar da conclusão do processo.
19. DOS CASOS OMISSOS
19.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à
espécie, e em sua inércia a jurisprudência do Tribunal de Contas da
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União sobre a temática ou a Jurisprudência do Prof. Marçal Justen
Filho, nos termos do inciso XII, art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;
20. DA PUBLICIDADE
20.1.

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, nos
termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

21. DA ASSINATURA
21.1.

O prazo de convocação não poderá ser prorrogado, mesmo quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso, nos termos do § 1º do
art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993 visto tratar-se de assinatura digital
nos termos da Medida Provisória 2.200-1.

21.2.

O Presente instrumento deverá ser assinado exclusivamente por meio
digital, com certificado homologado ICP-Brasil, através do sítio:
www.portaldeassinaturas.com.br.

21.3.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993.

21.4.

A assinatura do presente, constitui concordância com todas as suas
cláusulas, renunciando qualquer outra por mais privilegiada que se
configure.

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1.

As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do
art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução
do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, nos termos do caput do
art. 66-A da Lei Federal nº 8.666/1993.

23. DO FORO
23.1.

Fica este instrumento vinculado ao edital de licitação e à proposta final
acostada nos autos do processo, nos termos do inciso XI, do art. 55 da
Lei Federal nº 8.666/1993;

23.2.

Nos termos § 2º do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica designado
o foro da Sede da Contratante para dirimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6º do art. 32 da citada lei, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Trindade/PE, ____ de _______ de 2021.
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[assinado digitalmente]
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
PREFEITA/CONTRATANTE

[assinado digitalmente]
LAURA ANTÔNIA REIS DE ALMEIDA PASSOS
CONTRATADA
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COTAÇÃO DE PREÇO
Objetivo: Contratação de empresa para aquisição de equipamento de autoclave
de 50 litro, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de
Trindade, Pernambuco.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Item

01

Descrição

Med.

Qt.

Autoclave 50l, c/ 02 cestos - capacidade 50 litros
- a porta abre para cima, economizando espaço e
facilitando o acesso a câmara de 37 cm de
largura. Temperatura de esterilização e
controlada por microprocessador - para
assegurar a segurança das operações de alta
temperatura e pressão, a câmara e a alavanca de
abertura/fechamento são controladas por um
sistema de dupla trava dependente de sensores
de pressão e temperatura. Dessa forma e
impossível abrir a autoclave antes que a
temperatura e a pressão estejam em níveis
seguros - camada de resina isoladora e cantos Unid.
arredondados garantem segurança aos
operadores - painel de controle e montado no
topo da câmara, facilitando a visualização - curso
de esterilização, esse curso foi desenvolvido para
fluidos, incluindo água, meios de cultura e
reagentes. Apos a esterilização ter sido
completada e apos o conteúdo ter sido resfriado
naturalmente pela temperatura selecionada, o ar
e expelido da câmara automaticamente através
da válvula de exaustão. Possuir selo do INMETRO,
registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde,
garantia mínima de 01 ano e assistência técnica.

01

Vlr.
Unitário

Vlr.
Total

Valor Total
Razão Social:
CNPJ:
Responsável pela Cotação:
Telefone:
E-mail:
Local/Data.
Permitido a devolução manuscrita nos termos do art. 5º, §1º, I da Lei
Federal nº 14.063/2020.
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16/02/2021

Solicitação de Cotação de Autoclave. - cotacoes@trindade.pe.gov.br - Webmail

Solicitação de Cotação de Autoclave.
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Enviada em:
Recebida em:

Núcleo de Cotações de Trindade - PE

joao@casadohospital.com.br ,eletromed16@outlook.com ,lpassosltda@hotmail.com
Solicitação de Cotação de Autoclave.
03/02/2021 | 12:26
03/02/2021 | 12:26
Cotacao_Aut... .pdf 119.68 KB

Senhores(as),
Solicitamos a cotação em anexo.
Atenciosamente,

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Secretária de Saúde

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=4f30e9e2c3c3521d7a1b4abbb6061725#/webmail/0//SENT/page:2/ODE5NQ
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12/02/2021

RE: Solicitação de Cotação - cotacoes@trindade.pe.gov.br - Webmail

RE: Solicitação de Cotação
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Enviada em:
Recebida em:

L.PASSOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LPASSOS
cotacoes@trindade.pe.gov.br

RE: Solicitação de Cotação
12/02/2021 | 09:36
12/02/2021 | 09:36
Cotação - A... .pdf 370.25 KB

Att,
Raimundo Santana
(71) 3276-4360 / (71) 9 8840-1688 / (71) 9 9206-6545
Rua Professor Romulo Almeida, 217, Loja 03, Acupe de Brotas, Salvador - BA

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

CNPJ: 13.320.594/0001-60

De: Núcleo de Cotações de Trindade - PE <cotacoes@trindade.pe.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 12:06
Para: lpassosltda@hotmail.com <lpassosltda@hotmail.com>; eletromed16@outlook.com <eletromed16@outlook.com>;
joao@casadohospital.com.br <joao@casadohospital.com.br>
Assunto: Solicitação de Cotação
Senhores(as),
Solicitamos a cotação de aparelho autoclave conforme anexo.
Atenciosamente,
Secretaria de Saúde, Trindade/PE.

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=c78132142fc55b5b2abf1f933523b64d#/webmail/0//INBOX/page:1/MTAwMjU

1/1

À Prefeitura Municipal de Trindade - PE
Prezados,
Conforme solicitado, segue proposta para atender as necessidades do Fundo Municipal
de Saúde de Trindade.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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Item

01

Especificação

Marca

Autoclave 50l, c/ 02 cestos - capacidade 50 litros - a
porta abre para cima, economizando espaço e facilitando
o acesso a câmara de 37 cm de largura. Temperatura de
esterilização e controlada por microprocessador – para
assegurar a segurança das operações de alta
temperatura e pressão, a câmara e a alavanca de
abertura/fechamento são controladas por um sistema de
dupla trava dependente de sensores de pressão e
temperatura. Dessa forma e impossível abrir a autoclave
antes que a temperatura e a pressão estejam em níveis
seguros - camada de resina isoladora e cantos
STERMAX
arredondados garantem segurança aos operadores painel de controle e montado no topo da câmara,
facilitando a visualização – curso de esterilização, esse
curso foi desenvolvido para fluidos, incluindo água,
meios de cultura e reagentes. Apos a esterilização ter
sido completada e apos o conteúdo ter sido resfriado
naturalmente pela temperatura selecionada, o ar e
expelido da câmara automaticamente através da válvula
de exaustão. Possuir selo do INMETRO, registro na
ANVISA ou no Ministério da Saúde, garantia mínima de
01 ano e assistência técnica.

Qnt.

Valor Unit.

Valor Total

1

R$ 13.500,00

R$ 13.500,00

Valor Total: R$ 13.500,00 – Treze mil e quinhentos reais
Validade da proposta: 60 Dias
Prazo de entrega: 30 dias

Salvador, 11 de fevereiro de 2021
Rua Professor Rômulo Almeida, nº 217 ED. Ambiente Empresarial sala 03
CNPJ-13.320.594/0001-60 Tel. 71 32764360 email – lpassosltda@hotmail.com
Acupe de Brotas – Salvador BA. CEP 40.290-030

12/02/2021

Fwd: Solicitação de Cotação de Autoclave. - cotacoes@trindade.pe.gov.br - Webmail

Fwd: Solicitação de Cotação de Autoclave.
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Enviada em:
Recebida em:

Joao Casa do Hospital
Cotacoes@trindade.pe.gov.br

Fwd: Solicitação de Cotação de Autoclave.
12/02/2021 | 09:46
12/02/2021 | 09:47
cotacao tri... .pdf 220.79 KB

---------- Forwarded message --------De: Joao Casa do Hospital <joao@casadohospital.com.br>
Date: qua., 3 de fev. de 2021 às 15:18
Subject: Re: Solicitação de Cotação de Autoclave.
To: Núcleo de Cotações de Trindade - PE <cotacoes@trindade.pe.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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Em qua., 3 de fev. de 2021 às 12:26, Núcleo de Cotações de Trindade - PE <cotacoes@trindade.pe.gov.br> escreveu:
Senhores(as),
Solicitamos a cotação em anexo.
Atenciosamente,
Secretária de Saúde

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=c78132142fc55b5b2abf1f933523b64d#/webmail/0//INBOX/page:1/MTAwMjY
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12/02/2021

RE: Solicitação de Cotação - cotacoes@trindade.pe.gov.br - Webmail

RE: Solicitação de Cotação
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Enviada em:
Recebida em:

ELETROMED ELETROMED
cotacoes@trindade.pe.gov.br

RE: Solicitação de Cotação
12/02/2021 | 09:52
12/02/2021 | 09:52
PROPOSTA 12... .pdf 333.24
KB

Prezados senhores, Bom Dia!!!
Segue em anexo, cotação conforme sua solicitação.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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A .,
ELETROMED EIRELI-EPP
Germínio Filho
Gerente Administrativo
(75) 3690-2262
(75) 99856-9626
ELETROMED ELETROMED
Cargo
Empresa
De: Núcleo de Cotações de Trindade - PE <cotacoes@trindade.pe.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 12:06
Para: lpassosltda@hotmail.com <lpassosltda@hotmail.com>; eletromed16@outlook.com <eletromed16@outlook.com>;
joao@casadohospital.com.br <joao@casadohospital.com.br>
Assunto: Solicitação de Cotação
Senhores(as),
Solicitamos a cotação de aparelho autoclave conforme anexo.
Atenciosamente,
Secretaria de Saúde, Trindade/PE.

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=c78132142fc55b5b2abf1f933523b64d#/webmail/0//INBOX/page:1/MTAwMjc

1/1
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RAZÃO SOCIAL: ELETROMED EIRELI - EPP
NOME FANTASIA: ELETROMED
CNPJ: 26.483.355/0001-72

INSC. ESTADUAL: 136.387.273 EPP

ENDEREÇO: RUA FILOMENA FERNANDES, 202
CIDADE: CAPELA DO ALTO ALEGRE

INSC. MUNICIPAL: 000.001.122/001-06

CENTRO
ESTADO: BAHIA

CEP: 44.645-000
TELEFONE (75) 3690-2262

E-MAIL: eletromed16@outlook.com/licitaeletromed@outlook.corn
PESSOA PARA CONTATO: GERMINIO FILHO (75) 99856-9626
A Prefeitura Municipal de Trindade - Pe;
PROPOSTA COMERCIAL

ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID

QUANT

1

Autoclave 501, Cl 02 cestos -capacidade 50 litros -a porta abre para cima, economizando espaço e facilitando o acesso a câmara
de 37 cm de largura. Temperatura de esterilização e controlada por microprocessador -para assegurar a segurança das operações
de alta temperatura e pressão, a câmara e a alavanca de abertura/fechamento são controladas por um sistema de dupla trava
dependente de sensores de pressão e temperatura. Dessa forma e impossível abrir a autoclave antes que a temperatura e a
pressão estejam em níveis seguros -camada de resina isoladora e cantos arredondados garantem segurança aos operadores painel de controle e montado no topo da câmara, facilitando a visualização -curso de esterilização, esse curso foi desenvolvido para
fluidos, incluindo Agua, meios de cultura e reagentes. Apos a esterilização ter sido completada e apos o conteúdo ter sido resfriado
naturalmente pela temperatura selecionada, o ar e expelido da câmara automaticamente através da válvula de exaustão. Possuir
selo do INMETRO, registro na ANVISAou no Ministério da Saúde, garantia minima de 01 ano e assistência técnica,

UNID

1

VLR.UNIT

15.000,00

TOTAL
VALOR TOTAL R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REIAS)
Validade da proposta: 20 DIAS

26.483.335/0001-72
INSC. EST. 136.387.272 - EPP
ELETROMED EIRELI • EPP

Capela do Alto Alegre - BA, 11 de Fevereiro de 2021.

RUA FILOMENA FERNANDES, 202, CENTRO —CEP 44845-000
CAPELA DO ALTO ALEGRE SA

ELETROM IREL P
CNPJ.: 26.483 55/0001-72

Rua: Filomena Fernandes. 202, Centro, Capela do Altro Alegre, Ba — CEP — 44.645-000
CNPJ: 26.483.355/0001-72 — lnsc. Estadual — 136.387.273-EPP
Telefax: (75) 3690-2262 E-mail: eletromed16©outlook.com

VLR.TOTAL

15.000,00

15.000,00
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Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: LAURA ANTONIA REIS DE ALMEIDA PASSOS
CPF/CNPJ: 251.858.885-04
Email: lpassosltda@hotmail.com
DADOS DA EMPRESA
Nome: L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE: 29203585229
ARQUIVAMENTO SOLICITADO
Número Arquivamento
Páginas
29203585229
2
97076282
1
97080633
3
97090632
2
97132171
2
97363144
5
97387533
5
97588267
5
97773873
6
TOTAL DE PÁGINAS
31
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO
Código de controle: 98.242.988.595.13
Emissão: 05/12/2019 14:52:53
SALVADOR, 5 de Dezembro de 2019

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
SECRETÁRIA-GEERAL

Protocolo: 195167880

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880
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Protocolo Arquivamento: 101083041 Nº Arquivamento: 29203585229

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 101083041 Nº Arquivamento: 29203585229

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 101083050 Nº Arquivamento: 97076282

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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Protocolo Arquivamento: 110740807 Nº Arquivamento: 97080633

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 110740807 Nº Arquivamento: 97080633

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 110740807 Nº Arquivamento: 97080633

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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Protocolo Arquivamento: 110925955 Nº Arquivamento: 97090632

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 110925955 Nº Arquivamento: 97090632

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 111345324 Nº Arquivamento: 97132171

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 111345324 Nº Arquivamento: 97132171

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 140556320 Nº Arquivamento: 97363144

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 140556320 Nº Arquivamento: 97363144

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 140556320 Nº Arquivamento: 97363144

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 140556320 Nº Arquivamento: 97363144

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 140556320 Nº Arquivamento: 97363144

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 140630260 Nº Arquivamento: 97387533

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 140630260 Nº Arquivamento: 97387533

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 140630260 Nº Arquivamento: 97387533

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 140630260 Nº Arquivamento: 97387533

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 140630260 Nº Arquivamento: 97387533

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 166441686 Nº Arquivamento: 97588267

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 166441686 Nº Arquivamento: 97588267

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 166441686 Nº Arquivamento: 97588267

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 166441686 Nº Arquivamento: 97588267

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 166441686 Nº Arquivamento: 97588267

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 188788808 Nº Arquivamento: 97773873

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/07/2018

Certifico o Registro sob o nº 97773873 em 13/07/2018
Protocolo 188788808 de 12/07/2018
Nome da empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29203585229
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 107474704514986
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 188788808 Nº Arquivamento: 97773873

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/07/2018

Certifico o Registro sob o nº 97773873 em 13/07/2018
Protocolo 188788808 de 12/07/2018
Nome da empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29203585229
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 107474704514986
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 188788808 Nº Arquivamento: 97773873

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/07/2018

Certifico o Registro sob o nº 97773873 em 13/07/2018
Protocolo 188788808 de 12/07/2018
Nome da empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29203585229
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 107474704514986
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 188788808 Nº Arquivamento: 97773873

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/07/2018

Certifico o Registro sob o nº 97773873 em 13/07/2018
Protocolo 188788808 de 12/07/2018
Nome da empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29203585229
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 107474704514986
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Protocolo Arquivamento: 188788808 Nº Arquivamento: 97773873

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/07/2018

Certifico o Registro sob o nº 97773873 em 13/07/2018
Protocolo 188788808 de 12/07/2018
Nome da empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29203585229
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 107474704514986
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Protocolo Arquivamento: 188788808 Nº Arquivamento: 97773873

188788808

TERMO DE AUTENTICAdO
NOME DA EMPRESA
PROTOCOLO
ATO
EVENTO

L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
188788808 - 12/07/2018
002 - ALTERAdO
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
MATRIZ

NIRE 29203585229
CNPJ 13.320.594/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2018

EVENTOS

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

_________________________________________
HeLIO PORTELA RAMOS
Secretirio Geral

1
Junta Comercial do Estado da Bahia

13/07/2018

Certifico o Registro sob o nº 97773873 em 13/07/2018
Protocolo 188788808 de 12/07/2018
Nome da empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29203585229
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 107474704514986
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9824298859513 CPF SOLICITANTE: 251.858.885-04 NIRE: 29203585229 EMITIDA: 05/12/2019 PROTOCOLO: 195167880

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Junta Comercial do Estado da Bahia

12/05/2020
Certifico o Registro sob o nº 97966243 em 12/05/2020
Protocolo 204379024 de 06/05/2020
Nome da empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29203585229
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 128786120578404
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Junta Comercial do Estado da Bahia

12/05/2020
Certifico o Registro sob o nº 97966243 em 12/05/2020
Protocolo 204379024 de 06/05/2020
Nome da empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29203585229
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 128786120578404
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Junta Comercial do Estado da Bahia

12/05/2020
Certifico o Registro sob o nº 97966243 em 12/05/2020
Protocolo 204379024 de 06/05/2020
Nome da empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29203585229
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 128786120578404
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Junta Comercial do Estado da Bahia

12/05/2020
Certifico o Registro sob o nº 97966243 em 12/05/2020
Protocolo 204379024 de 06/05/2020
Nome da empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29203585229
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 128786120578404
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Junta Comercial do Estado da Bahia

12/05/2020
Certifico o Registro sob o nº 97966243 em 12/05/2020
Protocolo 204379024 de 06/05/2020
Nome da empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29203585229
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 128786120578404
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

204379024

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

PROTOCOLO

204379024 - 06/05/2020

ATO

002 - ALTERAÇÃO

EVENTO

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

MATRIZ

NIRE 29203585229
CNPJ 13.320.594/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97966243 DE 12/05/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 12/05/2020

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97966243

________________________________________
TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

1
Junta Comercial do Estado da Bahia

12/05/2020
Certifico o Registro sob o nº 97966243 em 12/05/2020
Protocolo 204379024 de 06/05/2020
Nome da empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29203585229
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 128786120578404
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

30/06/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

13.320.594/0001-60
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

01/03/2011

NOME EMPRESARIAL

L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

L PASSOS

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R PROFESSOR ROMULO ALMEIDA

217

EDIF AMBIENTE EMPRESARIALSALA 03

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

40.290-030

BROTAS

SALVADOR

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

LPASSOSLTDA@HOTMAIL.COM

(71) 3276-4360

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

01/03/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 30/06/2020 às 10:01:21 (data e hora de Brasília).
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Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Confira
Titular

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJJ51189-L9MO;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Cód. Autenticação: 115121811191037500072-1; Data: 18/11/2019 10:44:39

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Autenticação Digital

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

LAURA PASSOS
RG 164692088
CPF 251.858.885-04
Assinado de forma digital por L. PASSOS
COMERCIO E SERVICOS LTDA ME:13320594000160
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC
SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,
ou=Certificado PJ A3, cn=L. PASSOS
COMERCIO E SERVICOS LTDA ME:13320594000160
Dados: 2019.11.19 14:27:32 -03'00'

18/11/2019

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/115121811191037500072

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

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

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa L. PASSOS
COMERCIO E SERVICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/11/2019 11:24:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1394910
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 18/11/2020 11:09:17 (hora local).
¹Código de Autenticação Digital: 115121811191037500072-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b623629902e3eacd8b39fb68a16f693af21904d1d53170b6e801d2941b54f1b0e646c9941d7fb1bc793a7929328
ae3f2fb42abc2964a730fbe97c2008b706d83d

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/115121811191037500072
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.320.594/0001-60

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
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 nº 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 nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:23:26 do dia 27/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2021.
Código de controle da certidão: AD00.FEC4.C396.DBBC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão: 05/01/2021 12:22

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

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

Certidão Nº: 20210106007
RAZÃO SOCIAL

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016.699.388

13.320.594/0001-60

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 05/01/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

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

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 378.085/001-61
CNPJ: 13.320.594/0001-60
Contribuinte:

L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Endereço:

Rua Professor Rômulo Almeida, Nº 217
EDIF AMBIENTE EMPRESARIALSALA 03
ACUPE DE BROTAS
40.290-030

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 21:30:23 horas do dia 12/01/2021.
Válida até dia 12/04/2021.

Código de controle da certidão:

43E7.1565.D332.0DC0.12F0.A957.1D1E.2C3E

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.

Voltar

Imprimir

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

13.320.594/0001-60
Inscrição:
Razão Social: L PASSOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
R PROFESSOR ROMULO ALMEIDA 217 SL03 / ACUPE DE BROTAS /
Endereço:
SALVADOR / BA / 40290-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.
Validade:29/01/2021 a 27/02/2021
Certificação Número: 2021012902093050116355
Informação obtida em 08/02/2021 10:06:27
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Nome: L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.320.594/0001-60
Certidão nº: 25636245/2020
Expedição: 08/10/2020, às 10:44:39
Validade: 05/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.320.594/0001-60, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
re co lh ime ntos prev iden ciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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09/02/2021

004724111

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 004724111
A autenticidade desta certidão poderá ser
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

FOLHA: 1/1
confirmada

pela

internet

no

site

do

Tribunal

de

Justiça

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 09/02/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

L PASSOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, portador do CNPJ: 13.320.594/0001-60, estabelecida na RUA
PROFESSOR ROMULO ALMEIDA, 217, SALA 03, ACUPE DE BROTAS, CEP: 40290-030, Salvador - BA. *
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.
Salvador, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021.

PEDIDO N°:

004724111

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE
Validade deste Cartão: 31/12/2021
RAZÃO SOCIAL:

L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

L PASSOS

CNPJ: 13.320.594/0001-60
CGA: 378.085/001-61
ENDEREÇO: Rua Professor Rômulo Almeida, 217 - EDIF AMBIENTE EMPRESARIALSALA
03 - ACUPE DE BROTAS

206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

NATUREZA JURÍDICA:

ATIVIDADES
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos
não especificados anteriormente; partes e peças
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso
humano
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CNAE
4669-9/99

DATA INÍCIO
12/08/2016

4645-1/01

02/03/2011

3319-8/00

02/03/2011

4664-8/00

02/03/2011

4644-3/01

29/04/2014

4646-0/02

29/04/2014

Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de
uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Representantes comerciais e agentes do comércio de
madeira, material de construção e ferragens
Comércio atacadista de material elétrico

4649-4/99

29/04/2014

4613-3/00

13/07/2018

4673-7/00

13/07/2018

Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4679-6/99

13/07/2018

Comércio varejista de material elétrico

4742-3/00

13/07/2018

SITUAÇÃO CADASTRAL:
VALIDADE DO TVL:

Ativa Regular

Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO:
CÓDIGO DE CONTROLE:

02/03/2011

DATA DE IMPRESSÃO:

05/01/2021

85EAFEE543290A17ABC21D6ACBF7C6B1

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página
(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

da

Secretaria

Municipal

da

Fazenda

Consulta Pública ao Cadastro
do Estado da Bahia
Data da Consulta: 09/02/1921

Número da Consulta:

IDENTIFICAÇÃO
CNPJ:

13.320.594/0001-60

Razão Social:

Inscrição Estadual:

016.699.388

UF:

BA

L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO
Logradouro:

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Número:

UF:

RUA PROFESSOR ROMULO ALMEIDA

217

Complemento:

BA

Município:

Endereço Eletrônico:

EDIF AMBIENTE
EMPRESARIALSALA
03

Bairro:

ACUPE DE BROTAS

SALVADOR

CEP:

LPASSOSLTDA@HOTMAIL.COM

40290030

Telefone:

(71 ) 32764360

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Atividade Econômica:

Com�rcio atacadista de outras m�quinas e equipamen

Data da Inscrição Estadual:
Situação Cadastral Atual:
Condição:

01/03/2011
Habilitado

Usuário SEPD :

------

Data desta Situação Cadastral:

01/12/2011

MICROEMPRESA

Observações:
Regime de Apuração de ICMS:

SIMPLES NACIONAL

Observações:
Os dados acima são baseados em informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situação cadastral do
contribuinte nesta data.

Voltar para nova seleção de contribuinte (BA)
Acessar cadastro de outro Estado

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Confira
Titular

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJJ57345-D0RH;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Cód. Autenticação: 115122111190939290163-1; Data: 21/11/2019 09:40:44

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.
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CHAVE DIGITAL
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00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b595eada1d5e9350c5f275294df09200986d9219b780cd4a95ec0d637c40ef2dd646c9941d7fb1bc793a7929328
ae3f2f3b4f9c5a4ec5c0ab94c94859243d8fc0

O referido é verdade, dou fé.

¹Código de Autenticação Digital: 115122111190939290163-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 21/11/2020 09:48:57 (hora local).

Código de Consulta desta Declaração: 1397630

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/12/2019 11:44:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

04/12/2019

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.
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Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 115122212209185396599-1
Data: 22/12/2020 10:39:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX57799-UILB;
CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB
Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ************************** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/115122212209185396599

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa L. PASSOS COMERCIO E
SERVICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/12/2020 11:49:13 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de email autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 115122212209185396599-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b501da53dd823a82b7af2fcebdc54e409968b3c01e2b030d5d20b9470763909f124ea020153decb3f6bfbe3f6fa82efc4646
c9941d7fb1bc793a7929328ae3f2f
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Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Confira
Titular

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM50746-JCO9;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Cód. Autenticação: 115120412191116540304-1; Data: 04/12/2019 11:19:22

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.
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O referido é verdade, dou fé.

¹Código de Autenticação Digital: 115120412191116540304-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 04/12/2020 11:22:13 (hora local).

Código de Consulta desta Declaração: 1406993

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/12/2019 11:31:52 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

04/12/2019

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

LAURA PASSOS
RG 164692088
CPF 251.858.885-04
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Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.
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Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Confira
Titular

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJJ51193-LMR5;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Cód. Autenticação: 115121811191038060284-1; Data: 18/11/2019 10:44:55

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Autenticação Digital

Assinado de forma digital por L.
PASSOS COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME:13320594000160
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,
ou=AC SOLUTI Multipla,
ou=Certificado PJ A3, cn=L.
PASSOS COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME:13320594000160
Dados: 2019.11.19 14:08:19 -03'00'
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O referido é verdade, dou fé.

¹Código de Autenticação Digital: 115121811191038060284-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 18/11/2020 11:02:01 (hora local).

Código de Consulta desta Declaração: 1394920

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/11/2019 11:25:42 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

18/11/2019

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.
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Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CNJ: 06.870-0

Autenticação Digital Código: 115120107209611239566-1
Data: 01/07/2020 11:48:28
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD75282-PCBA;

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Cartório Azevêdo Bastos
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Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ************************** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/115120107209611239566

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfbcbbab247e934c92b7af10ae55f9ac2b22e98ecda9fa22d86958626d7ea6d65306c7769ea80d96052a4a853b6ccc3a9646c9941d7fb1bc793a7929328ae3f2f

O referido é verdade, dou fé.
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¹Código de Autenticação Digital: 115120107209611239566-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ
N° 003/2014.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/07/2020 11:52:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como
também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013,
a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada
autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e
normas vigentes³.

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.
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Página 29 da Suplemento - Seção 1 do
Diário O cial da União (DOU) de 24 de
Outubro de 2011

1

Publicado por Diário O cial da União
há 8 anos

Por que esse conteúdo está aqui?
O Jusbrasil não cria, edita ou altera o conteúdo exibido. Replicamos somente informações que foram
veiculadas pelos órgãos oﬁciais.Toda informação aqui divulgada é pública e pode ser encontrada,
também, nos sites que publicam originalmente esses diários.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

Reportar página

RESOLUÇÃO - RE Nº 4.741, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011
O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de
nomeação de 31 de março de 2011, da Presidenta da República,
publicado no DOU de 1º de abril de 2011, o inciso VIII do art. 15, o
inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos
do Anexo I da Portaria n.º 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006,
republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 1.417 de
20 de setembro de 2011,
considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de
2006, resolve:
Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas de
Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JAIME CÉSAR DE MOURA OLIVEIRA
ANEXO
EMPRESA: kasa med distribuidora de medicamentos e materiais
hospitalares ltda me
ENDEREÇO: rua cirilo 486 loja
BAIRRO: santo elias CEP: 26550120 - MESQUITA/RJ
CNPJ: 10.438.280/0001-78
PROCESSO: 25351.471931/2011-00 AUTORIZ/MS: KH798M952W2W
(8.07972.9)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: wd comercio de produtos e equipamentos odonto medico
hospitalar e serv. ltda
ENDEREÇO: rua neopolis 3 a compl. av são paulo 3 terreo
BAIRRO: dezoito do forte CEP: 49075400 - ARACAJU/SE
CNPJ: 10.492.910/0001-92

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/31710124/dou-suplemento-secao-1-24-10-2011-pg-29

1/7

PAGINA 1 DE 7

07/08/2019



VISUALIZAR PDF

DOU 24/10/2011 - Pg. 29 - Suplemento - seção 1 | Diário Oficial da União | Diários Jusbrasil

PROCESSO: 25351.377159/2011-01 AUTORIZ/MS: PW89L2210485

29 / 72
(8.07951.6)

IR

PRÓXIMA PÁGINA



AT I V I D A D E / C L A S S E
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: AJC express logistica e transporte ltda

Precisa de Orientação
Jurídica?

ENDEREÇO: rua aquilino leonel ferreira , 39
BAIRRO: jd. presidente dutra CEP: 07172130 - GUARULHOS/SP CNPJ:

1

09.614.254/0001-74
PROCESSO: 25351.505594/2011-01 AUTORIZ/MS: KHW813H7H28L
(8.07967.2)
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: WALMIR E LUCAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA ARACI VAZ CALLADO, 433 LOJA 05
BAIRRO: ESTREITO CEP: 88070750 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 01.956.144/0001-89
Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

PROCESSO: 25351.570627/2011-04 AUTORIZ/MS: P7L14437YWLX
(8.07935.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MASTERMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 5753 SALAS 1505-1507 BAIRRO:
PAPICU CEP: 60175047 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 11.970.849/0001-04
PROCESSO: 25351.535635/2011-04 AUTORIZ/MS: P3HX33H28XXL
(8.07975.0)
AT I V I D A D E / C L A S S E
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: FELIPE DELLA GIUSTINA
ENDEREÇO: rua mal floriano, 493
BAIRRO: centro CEP: 95020370 - CAXIAS DO SUL/RS
CNPJ: 11.666.105/0001-09
PROCESSO: 25351.570637/2011-10 AUTORIZ/MS: UL9XW0X3YX06
(8.07959.5)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP
ENDEREÇO: AVENIDA JAMARI 2349
BAIRRO: SETOR 01 CEP: 76870163 - ARIQUEMES/RO
CNPJ: 13.287.059/0001-54
PROCESSO: 25351.571936/2011-11 AUTORIZ/MS: P51LH62XX5W8
(8.07942.5)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/31710124/dou-suplemento-secao-1-24-10-2011-pg-29
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EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ICARO EXPRESS LOGISTICS SERVICOS DE ENCOMENDAS
LTDA EPP
ENDEREÇO: AV DOUTOR ALBANO SCHULZ,1029
BAIRRO: CENTRO CEP: 89201220 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 06.225.952/0001-90
PROCESSO: 25351.613178/2011-14 AUTORIZ/MS: K9X58X79HW84
(8.07952.0)
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALÉM PARAÍBA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA Dr. SOBRAL PINTO Nº 394/A
BAIRRO: VILA LAROCA CEP: 3666000 - ALÉM PARAÍBA/MG CNPJ:
04.032.547/0001-20
PROCESSO: 25351.527174/2011-14 AUTORIZ/MS: KXX3886H83M0
Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

(8.07983.7)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: EMG System do Brasil Ltda - EPP
ENDEREÇO: Rua Porto Principe, 50
BAIRRO: vila rubi CEP: 12245572 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 04.149.569/0001-74
PROCESSO: 25351.528994/2011-15 AUTORIZ/MS: K6L36952HH21
(8.07969.0)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: MASTERLAB COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 126 BL 1 SALAS
457 E 488 A
BAIRRO: DEL CASTILHO CEP: 20765000 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 12.235.794/0001-51
PROCESSO: 25351.535508/2011-15 AUTORIZ/MS: U02W72HY719X
(8.07968.6)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: C.E RIBEIRO COMERCIAL HOSPITALAR ME
ENDEREÇO: Avenida Raul Furquim, 2171 - frente
BAIRRO: Jardim Marajá CEP: 14706100 - BEBEDOURO/SP
CNPJ: 13.769.493/0001-70
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/31710124/dou-suplemento-secao-1-24-10-2011-pg-29
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(8.07950.2)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: L PASSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: R. PROFESSOR ROMULO ALMEIDA, 217 ED. AMBIENTE
EMPRESARIAL SL 03
BAIRRO: Brotas CEP: 40290030 - SALVADOR/BA
CNPJ: 13.320.594/0001-60
PROCESSO: 25351.408200/2011-18 AUTORIZ/MS: UY1L64170290
(8.07955.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: NOVA HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA SEXTA AVENIDA Nº 415, QUADRA 44, LOTE 24
Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

BAIRRO: SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO CEP: 74603040 GOIÂNIA/GO
CNPJ: 10.792.105/0001-84
PROCESSO: 25351.512522/2011-19 AUTORIZ/MS: K0Y959WW8MLW
(8.07936.5)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: AV. JÚLIA FREIRE, 1200 - SALA 306. EDF.
METROPOLITAN
BAIRRO: EXPEDICIONÁRIOS CEP: 58041000 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 09.329.259/0001-55
PROCESSO: 25351.560764/2011-19 AUTORIZ/MS: GL78W232W513
(8.07958.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: quicki farma comercio e representações ltda
ENDEREÇO: Rua dom josé tupinamba,973
BAIRRO: ALVARO WEYNE CEP: 60337100 - FORTALEZA/CE CNPJ:
12.500.654/0001-63
PROCESSO: 25351.462112/2011-20 AUTORIZ/MS: UH5WX0983288
(8.07965.5)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: POLI MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA. - EPP
ENDEREÇO: RUA DAS HORTÊNCIAS, 55
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/31710124/dou-suplemento-secao-1-24-10-2011-pg-29
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CNPJ: 13.196.462/0001-78
PROCESSO: 25351.406978/2011-21 AUTORIZ/MS: K00LH6X82380
(8.07973.2)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R BUENOS AIRES 242
BAIRRO: JD BOTANICO CEP: 90670130 - PORTO ALEGRE/RS CNPJ:
11.891.664/0001-04
PROCESSO: 25351.521972/2011-22 AUTORIZ/MS: G0YX86HW8649
(8.07956.4)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MAIS MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV JOSÉ BERNARDES MACIEL, Nº 1627
BAIRRO: MARÍLIA CEP: 35590000 - LAGOA DA PRATA/MG CNPJ:
08.432.330/0001-68
PROCESSO: 25351.522726/2011-28 AUTORIZ/MS: KWX780H4827L
(8.07939.6)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Cliklimp Comercial de Material de Limpeza e higiene Ltda epp
ENDEREÇO: Avenida Inajar de souza 2768
BAIRRO: limão CEP: 02716000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 13.509.421/0001-94
PROCESSO: 25351.516361/2011-31 AUTORIZ/MS: U94LY3862066
(8.07949.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: CENTRO VALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA.
ENDEREÇO: RUA PADRE BENTO CORTES DE TOLEDO, Nº 51
BAIRRO: VILA SÃO JOSÉ CEP: 12070440 - TAUBATÉ/SP
CNPJ: 53.611.125/0001-14
PROCESSO: 25351.625688/2011-31 AUTORIZ/MS: 2L03M0052W7L
(8.07933.4)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: VOX MED COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/31710124/dou-suplemento-secao-1-24-10-2011-pg-29

5/7

PAGINA 5 DE 7

07/08/2019



VISUALIZAR PDF

DOU 24/10/2011 - Pg. 29 - Suplemento - seção 1 | Diário Oficial da União | Diários Jusbrasil

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS VIEIRA, 587, SALA 1303



29 / 72

IR

PRÓXIMA PÁGINA



BAIRRO: SANTA EFIGÊNIA CEP: 30150240 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 10.388.140/0001-32
PROCESSO: 25351.500261/2011-32 AUTORIZ/MS: U27956YX4830
(8.07943.9)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: SUPPORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: R FREI SANTO 764
BAIRRO: CAMPOS ELISEOS CEP: 14085210 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 13.516.700/0001-85
PROCESSO: 25351.521839/2011-34 AUTORIZ/MS: KW4LX1X19WM1
(8.07957.8)

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO-me
ENDEREÇO: RUA ANGEOLINO CASELLI, 46-A
BAIRRO: REDENTORA CEP: 15015010 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 04.616.205/0001-57
PROCESSO: 25351.208842/2011-35 AUTORIZ/MS: G23424WLYYY5
(8.07985.4)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: vento norte transportes ltda epp
ENDEREÇO: Rua Tenente Leovergildo Pinheiro, nº 15 - loja 01
BAIRRO: Fazenda Santo Antonio CEP: 88104730 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ:
10.312.706/0001-42
PROCESSO: 25351.483709/2011-36 AUTORIZ/MS: U169Y2Y1H058
(8.07962.4)
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: real logistica ltda
ENDEREÇO: rodovia br 101 sul
BAIRRO: prazeres CEP: 54335000 - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ: 09.289.237/0001-09
PROCESSO: 25351.535518/2011-37 AUTORIZ/MS: U278WX1YYXMH
(8.07961.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
EMPRESA: AMERICAN FARMA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA
LTDA
ENDEREÇO: RUA JOÃO BRAGA 202
BAIRRO: IMBIRIBEIRA CEP: 51170580 - RECIFE/PE
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/31710124/dou-suplemento-secao-1-24-10-2011-pg-29
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Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
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DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
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Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
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titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ou ao Cartório pelo
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação
regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

NOME................. : ALICE SOARES DE JESUS
REGISTRO.......... : BA-037692/O-6
CATEGORIA........ : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..................... : 678.916.675-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 06/01/2021 as 13:38:09.
Válido até: 31/03/2021.
Código de Controle: 312273.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE EIRELI
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA
certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento
encontra-se em situação regular.
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

DENOMINAÇÃO.... :
NOME FANTASIA.. :
REGISTRO............ :
CATEGORIA.......... :
CNPJ..................... :

MG CONTABILIDADE E COMÉRCIO DE EQUIP. DE INF. LTDA
MG/ABRAV
BA-008029/O-0
EIRELI
08.117.858/0001-42

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 06/01/2021 as 13:40:06.
Válido até: 31/03/2021.
Código de Controle: 404576.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.
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AUTOCLAVE VERTICAL SUPER TOP – AVST

•
•
•
•
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Capacidade de 30, 40 e 60 litros;
Digital;
Cores diversas (sob consulta);
Câmara de esterilização em aço inox AISI 304 (com opção do aço AISI 316 – sob consulta), O aço inoxidável é um
material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. É muito mais resistente e seguro que o
alumínio e possui uma vida útil maior;
Painel digital LCD com teclado de membrana, para controle em tempo real dos parâmetros dos ciclos, com
mensagens visuais e sonoras;
Sistemas de segurança diversos que controlam os ciclos e previnem falhas de funcionamento, com desligamento
automático no caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água;
Tampa construída em aço carbono e aço inox laminados, dupla e resistente;
Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por
rolamento axial, um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e
oferece maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento;
Válvula de alívio de pressão na parte interna do display, deixando o equipamento mais silencioso;
Vedação com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização;
Pintura nas opções eletrostática - pó híbrida, epóxi ou poliéster;
Água limpa a cada ciclo;
Abastecimento manual de água;
Secagem com a porta entre aberta e opção de secagens extras;
Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água;
Despressurização automática;
Vapor gerado a partir de água limpa, livre de óleos e outros resíduos que comprometem a esterilização e a
durabilidade dos materiais;
Drenagem da água e vapor excedente através de tubulação de descarga até o galão de descarte;
Sistema de antecâmara de aquecimento que impede a queima da resistência por falta de água;
Ciclo confinado de vapor, não libera vapor no ambiente;
Controle de ciclo automático e opção de ciclos programáveis, com ajuste de tempo e temperatura, tanto na
esterilização quanto na secagem;
Controle da velocidade da despressurização que permite o ideal processamento de líquidos;
Norma ISO, equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016;
Vasos de pressão em conformidade com a Portaria INMETRO N° 255/2014;
Link manual: https://stermax.com.br/wp-content/uploads/2019/07/manual_vertical_supertop_GT_rv01.pdf;

www.stermax.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.

AUTOCLAVE VERTICAL SUPER TOP – AVST

•

Registro Anvisa nº 81617740001;

•
•
•
•
•
•
•
•

Tensão de (Para 30 e 40 litros – 127 ou 220 V – Para 60 litros, somente 220V).
Frequência de 50/60 Hz;
Temperatura padrão de 121° C;
Pressão de trabalho de 1 a 3 kgf/cm2;
Potência de 800 a 2200 W;
Corrente nominal (ampéres) 20A;
Cesto em alumínio ou aço inox;
Acessórios inclusos, 01 a 02 cestos (depende do tamanho do equipamento), 01 a 02 puxadores de cesto (depende
do tamanho do equipamento), 01 copo medidor e 01 guia de instruções;
Assistência técnica com ampla rede em todo o Brasil, com atendimento realizado por profissionais capacitados;
Garantia de 01 ano.

•
•

www.stermax.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED0C-B67B-7FB1-D1CF.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para
verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ED0C-B67B-7FB1D1CF ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar
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16/02/2021

Autorização - Dl autoclave - licitacao@trindade.pe.gov.br - Webmail

Autorização - Dl autoclave
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Enviada em:
Recebida em:

Gabinete da Prefeita
licitacao@trindade.pe.gov.br

Autorização - Dl autoclave
16/02/2021 | 08:47
16/02/2021 | 08:47
TR - Autocl... .pdf 10.03 MB

Senhora Renata Lins
A Prefeitura Municipal no uso de suas atribuições legais, autoriza o processamento de Dispensa Licitação para contratação de empresa
para aquisição de aparelho autoclave, conforme descrição no Projeto Básico em anexo a este e-mail, assinado digitalmente por meio do
sítio www.portaldeassinaturas.com.br, chave de segurança: ED0C-B67B-7FB1-D1CF, assinado com Certifica do Digital homologado pela
ICP-Brasil.
Atenciosamente,
Assessoria de Gabinete da Prefeita
Prefeitura Municipal de Trindade

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=b1ebba2f0b3f8099597bbabc4c687410#/webmail/0//INBOX/page:1/ODM5Mg
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DESPACHO CONJUNTO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E DESPACHO AO CORPO JURÍDICO
SOLICITANTE
ASSINATURA:
OBJETO:

GABINETE DA PREFEITA
ED0C-B67B-7FB1-D1CF
Contratação de empresa para aquisição de equipamento de
autoclave de 50 litro, para atender as necessidades do Fundo
Municipal de Saúde de Trindade, Pernambuco.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Renata Fernandes De Sousa Lins.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3166-29C0-8360-7817.

Processo Administrativo: 009/2021
A Ilma. Sra. Maria Renata Fernandes de Sousa Lins, Presidente
da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeira da Prefeitura Municipal de
Trindade/PE e seus Fundos, conforme decreto 015/2021, na forma da lei, etc. passa a
autuar o presente processo administrativo com o número grafado em tela, e a partir deste,
para a iniciar o procedimento autorizado pelo expediente acostados aos autos do processo.
Pelo presente despacho, indo assinado por mim, em seu
cumprimento, a autuação do presente certame administrativo e despacho para análise
jurídica por meio do corpo jurídico designado para tal finalidade, devendo apreciar as
minutas expedidas pelo Solicitante e deferir ou indeferir nos termos da lei.
O despacho à assessoria jurídica se dá através do e-mail
licitacao@trindade.pe.gov.br, considerando para todos os fins a data de envio como
protocolo oficial.
Trindade/PE, 16 de fevereiro de 2021.

(Assinado Digitalmente)
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Presidente da CPL e Pregoeiro

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para
verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3166-29C0-83607817 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se
este documento é válido.

Código para verificação: 3166-29C0-8360-7817

Hash do Documento
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Solicitação de Parecer Jurídico - licitacao@trindade.pe.gov.br - Webmail

Solicitação de Parecer Jurídico
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Enviada em:
Recebida em:

Comissão de Licitações e Pregoeiro
pareceristas@trindade.pe.gov.br

Solicitação de Parecer Jurídico
18/02/2021 | 09:56
18/02/2021 | 09:56

Senhor Assessor Jurídico;
Venho solicitar Parecer Jurídico nos termos do Parágrafo único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/1993, para o Processo administrativo
nº 009/2021.
1 - Termo de Referências, assinado no portaldeassinaturas.com.br, chave:
2 - Autuação do Processo, assinado no portaldeassinaturas.com.br, chave:

ED0C-B67B-7FB1-D1CF.
3166-29C0-8360-7817.

Respeitosamente,
Renata Lins
Pregoeira.

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=950af8cc61dd2d9639b5d59865ad0f4c#/webmail/0//SENT/page:1/MTc5Nw
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PARECER JURÍDICO 009/2021

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/0001-03, email oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representado por seu assessor
jurídico, designado como Parecerista da Licitação, o Sr. Jediael Ferreira de Sousa,
OAB/PE 36.371 - Portaria 0002/2021, qualificado nos autos, etc., Assessor Jurídico
Municipal, in fine, torna público o Presente Parecer Jurídico, visando atender o
ensejo do art. 38, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, nos termos que se
segue:

DOS FATOS
Encaminha-nos à Comissão Permanente de Licitações, o Processo
Administrativo, atuando sob n.º 009/2021 organizado nos termos do caput do art.
38, da lei 8.666/93 – LLC. Através de despacho assinado digitalmente no
portaldeassinatura.com.br, pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações
e Pregoeira, Sra. Maria Renata Fernandes de Sousa Lins, tendo como chave de
acesso: 3166-29C0-8360-7817, e peça inicial expedido pela Excelentíssima
Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, Prefeita Municipal, tendo como
chave de acesso: ED0C-B67B-7FB1-D1CF, cujo objeto é a: Contratação de
empresa para aquisição de equipamento de autoclave de 50 litro, para
atender as necessidades do Secretaria Municipal de Saúde de Trindade,
Pernambuco.
Importa registrar, de início, que o presente parecer se dá sob o prisma
estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e
oportunidade dos atos praticados no âmbito da Prefeitura Municipal de
Trindade/PE, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou
administrativa, tendo em vista o Poder Discricionário do responsável direto.
Assim, por força do art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, passa-se a
realizar a análise jurídica.

__________________________________________________________________________
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CONSULENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
ASSUNTO: ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009/2021.

DO MÉRITO
Para instruir os autos, foi juntado o Projeto Básico, descrevendo o item a ser
adquirido, devidamente fundamentado, e da Minuta do Contrato, pré-elaborada
pela autoridade competente ordenadora de despesa.
Em relação às cotações de preços, é interessante anotar que o Tribunal de
Contas da União estabeleceu critérios relevantes para a verificação dos valores de
mercado nos seguintes termos:

As contratações realizadas pelos órgãos e entidades da Administração
Pública seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei, obrigação
essa advinda do dispositivo constitucional, previsto no artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal de 1988, o qual determinou que as obras, os serviços,
compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.
A licitação foi o meio encontrado pela Constituição Federal, para tornar
isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as
necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por
pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais,
municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais
vantajosa às contratações.
Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37
da CF/1988:
(...)
“XXI - ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.”
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“(...) a jurisprudência do TCU é no sentido de que
antes da fase externa da licitação há que se fazer
pesquisa de preço para que se obtenha, no
mínimo, três orçamentos de fornecedores
distintos.” TCU, Acórdão n.º 3.026/2010 – Plenário.

A regulamentação do exercício dessa atividade veio com a criação da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e
Contratos Administrativos.
O objetivo da licitação, portanto, é contratar a proposta mais vantajosa,
primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e
publicidade. Licitar é regra.
Entretanto, a Dispensa, juntamente com inexigibilidade, são formas
anômalas de contratação por parte da Administração. Por isso, devem ser tidas
como exceções a serem utilizadas somente nos casos imprescindíveis.

Com relação à Dispensa, a licitação se torna dispensável, em razão das
necessidades e urgência do equipamento para atender a unidade de saúde do
Município. O art. 24 da Lei 8.666/93 elencou em seus incisos, exemplos daquilo
que caracteriza dispensa de licitação, dentre eles, o contido no inciso II, o qual
permite a contratação direta quando o objeto é dispensável e não se justifica a
realização do certame, a saber:
“Art. 24. É dispensável a licitação:
II - para outros serviços e compras de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea "a", do inciso II do artigo anterior e
para alienações, nos casos previstos nesta
Lei, desde que não se refiram a parcelas de
um mesmo serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada de uma
só vez;”

Ao examinar a minuta do contrato, percebe-se o atendimento ao disposto no
art. 55 e seguintes da Lei 8.666/93. Que será formalizado pelo órgão interessado
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da
Lei nº 8.666, de 1993. Assim, compete à Administração, de acordo com o exercício
do poder discricionário, escolher o meio mais adequado para a formalização do
vínculo.
Ressalta-se, ainda, que a pretensa contratação se encontra justificada,
instrumento este que foi devidamente aprovado pela autoridade competente.
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Na ocorrência de licitações dispensadas ou dispensáveis, a lei previu
exceções à regra, ocorrendo as contratações mediante Dispensas de Licitações e a
Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de contratações realizadas sob a rege dos
artigos art. 24 e 25, ambos da Lei 8.666/93.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal nº
8.666/1993, entende-se que poderá adotar a modalidade de dispensa de licitação,
podendo ser dado prosseguimento ao processo licitatório e seus ulteriores atos.
Ressalvado o caráter opinativo desta alçada jurídica, e com o
inarredável respeito ao entendimento diverso.

É o parecer, salvo melhor juízo.

JEDIAEL FERREIRA DE SOUSA
OAB/PE 36371 - Portaria 002/2021

__________________________________________________________________________
Página 4 de 4
Este documento foi assinado digitalmente por Jediael Ferreira De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 54D2-13DB-4645-AED0.

Este documento foi assinado digitalmente por Jediael Ferreira De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 54D2-13DB-4645-AED0.

Trindade/PE, 18 de fevereiro de 2021.
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Excelentíssima Senhora
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeitura Municipal de Trindade-PE.
Processo Administrativo n.º 009/2021
Dispensa de Licitação n.º 004/2021

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Renata Fernandes De Sousa Lins.
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1.
Data
máxima vênia, a
Soberana
Comissão
Permanente
de
Licitação, constituída conforme Decreto 015/2021, vem apresentar a Vossa
Excelência a conclusão do Processo Administrativo em tela, conforme segue.
2.
O processo foi autuado pela Presidente da Comissão de Licitações, sendo
adotadas as providências cabíveis, conforme Despacho Administrativo ao Senhor
Dr. Jediael Ferreira de Sousa, OAB/PE 36371 - Portaria 002/2021, qualificado nos
autos, etc., Assessor Jurídico Municipal, conforme parecer jurídico in folio acostado
ao certame, código de assinatura: 54D2-13DB-4645-AED0.
3.
A Presidente da Comissão Permanente de Licitações passa a emite o
presente Termo de Dispensa de Licitação em observância ao Parecer Jurídico em
comento, que opinou “favoravelmente pelo reconhecimento da situação que
Dispensa de licitação, nos termos da lei 8.666/93”.
4.
Diante dos fatos supra descritos, remetemos-lhe o processo administrativo
em epígrafe, in totum, sustentado pelo Parecer Jurídico acostado aos autos,
rememorando que o presente tem caráter erga singulum e não erga omnes, consoante
art. 51, parágrafo terceiro, da Lei nº. 8.666/93, como também incidenter tantum, nos
termos dos arts. 71 e 89 da multi reportada Lei.
5.
Sem mais para o momento, submetemos o presente à apreciação de Vossa
Excelência, para fins de ratificação e publicação, nos termos do caput do art. 26, da
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Trindade, Pernambuco, 04 de março de 2021.

(Assinado Digitalmente)
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Presidente da CPL e Pregoeiro
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DESPACHO ADMINISTRATIVO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna público a ratificação em observância
ao caput do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, para contratação da
empresa L PASSOS COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA ME, com CNPJ
13.320.594/0001-60, com fundamento no inc. II do art. 24, da Lei 8.666/93,
pelo valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Objeto:
Contratação de empresa para aquisição de equipamento de autoclave de 50
litro, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Trindade,
Pernambuco.
Trindade/PE, 05 de março de 2021

(assinado digitalmente)
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Autoridade Competente

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para
verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/735E-43F0-789B9D8F ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se
este documento é válido.

Código para verificação: 735E-43F0-789B-9D8F

Hash do Documento
7C91B5077EEDDB83595B0A08BD9D208EA32514B0AED435861583FE044A6431A8
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/03/2021 é(são) :

Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento - 032.***.***-55 em
05/03/2021 14:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

08/03/2021

Município de Trindade

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TRINDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - GABINENTE DA PREFEITA
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITÇÃO 004/2021

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA
PERNAMBUCO, órgão da administração Pública em Geral,
natureza Jurídica Município, sediada na Av, Central Sul, 160,
Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/0001-03,
e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato
representada pela Excelentíssima Senhora Helbe da Silva
Rodrigues Nascimento, brasileira, casada, Prefeita Municipal,
in fine, torna público a ratificação em observância ao caput do
art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, para contratação da
empresa L PASSOS COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
ME, com CNPJ 13.320.594/0001-60, com fundamento no inc.
II do art. 24, da Lei 8.666/93, pelo valor global de R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Objeto: Contratação
de empresa para aquisição de equipamento de autoclave de 50
litro, para atender as necessidades do Fundo Municipal de
Saúde de Trindade, Pernambuco. 05 de março de 2021.
Publicado por:
Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Código Identificador:2837E1A9
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
de Pernambuco no dia 08/03/2021. Edição 2787
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CONTRATO
CONTRATO N° 006/2021

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: gab.prefeita@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna público o presente certame nos termos
que se segue:
CONTRATADA: Empresa L PASSOS COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA ME,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Professor Rômulo Almeida,
217, Acupe de Brotas, Salvador, Bahia, representada pelo seu sócio
administrador, o Senhor Laura Antônia Reis de Almeida Passos, brasileira,
divorciada, portador do CPF sob n° 251.858.885-04 e Carteira de Identidade
sob o n° 0164692088 SSP/BA, Residente e domiciliado na rua General Severino
filho, nº 1029, Casa 11A, Itapuã, Salvador, Bahia, de ora em diante
CONTRATADA, resolvem firmar instrumento contratual mediante as seguintes
cláusulas.
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente
contrato, instruído no Processo Administrativo nº 009/2021, Dispensa de
Licitação nº 004/2021, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
1. SUPORTE JURÍDICO
1.1. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, nos termos do caput do art. 54 da Lei
Federal 8.666/1993 e ainda o seguinte:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.5.1.

Art. 24, II – “para outros serviços e compras de valor até 10%
(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
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EMENTA: Contrato que celebra o
município de Trindade e a empresa L
PASSOS COMERCIOS E SERVIÇOS
LTDA ME

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de
uma só vez”.
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.10. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.11. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
1.1.12. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
2.1. Constitui objeto nos termos do inciso I do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993, do presente instrumento a: Contratação de empresa para
aquisição de equipamento de autoclave de 50 litro, para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Trindade, Pernambuco .
3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
3.1. O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas
descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo com
a solicitação da CONTRATANTE, de imediato, in loco, após solicitação
oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.
4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO
4.1. O objeto deste contrato deverá ser entregue no prazo de 20 dias, podendo
ser prorrogado por igual período em caso de justa motivação, nos termos
deste instrumento;
4.2. As correspondências entre administração pública deverão ocorrer por
meio
do
e-mail
licitacao@trindade.pe.gov.br
para
Lpassosltda@hotmail.com
4.2.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA tomar medidas
tecnológicas para que o e-mail da CONTRATANTE chegue à sua
caixa entrada;
4.2.2. A licitante que mudar de e-mail deverá comunicar
imediatamente à CONTRATANTE por meio de ofício;
4.3.

Na hipótese de entrega dos bens de forma parcial do grafado na nota
fiscal, este não será liquidado e será declarado o descumprido do prazo,
cabendo aplicação das penalidades cabíveis.

4.4.

O não cumprimento do prazo previsto na alínea anterior acarretará a
CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento contratual;

5. DO PREÇO
5.1. O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 13.500,
00 (treze mil e quinhentos reais).
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O Contrato terá validade de 1 (um) mês contados da data da confecção
deste instrumento grafado na última página, limitando-se aos devidos
créditos orçamentários, nos termos do art. 57, caput e inciso I, da Lei
Este documento foi assinado digitalmente por Laura Antonia Reis De Almeida Passos.
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2. DO OBJETO

8.666/93, salvo os casos previamente estabelecidos em lei, especialmente
os ditames do art. 57, incisos I, II, IV e V da Lei nº. 8.666/93.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total
conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e
deverá ser acompanhada dos documentos previstos no art. 29 da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de
protocolo na administração pública.
7.2. Apresentar relação de Documentos solicitação na Habilitação Jurídica,
Fiscal e Técnica descrita no projeto básico da qual decorre este
instrumento contratual.

7.4. Todos os pagamentos serão realizados na C/C 72542-0, AG 1238-6 Banco do Brasil.
7.5. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos, nos termos do art.
40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93, a contar da efetiva
liquidação da despesa, nos termos do caput do art. 62 e art. 63 da Lei nº.
4.320/64.
7.6. Na hipótese da aplicação de multas, só será permitido a liquidação da
Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de
recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.
8. DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o
valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE.
8.2. Quando o reajuste se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado do objeto
abrangidos, considerando-se:
8.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
8.2.2. As particularidades do contrato em vigência;
8.2.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
8.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
8.2.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos
preços relativos ao aumento do preço, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
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7.3. Apresentar cópia do presente Contrato somados aos seus aditivos quando
houver.

8.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
8.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
8.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser proferida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento
dos comprovantes de variação dos custos.

8.7. Os atrasos por parte da administração, respeitando os casos previstos
em leis e normas expedidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
serão reajustados pelo IGP-M, respeitando a carência de 90 (noventa) dias
corridos nos termos do art. 78, XV da Lei Federal nº 8.666/1993.
8.7.1. O valor do reajuste deverá ser acrescido ao contrato por meio de
apostila nos termos do art. 65, § 8º da Lei Federal nº
8.666/1993.
9. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO
9.1.

O reajuste corresponderá ao percentual de desconto entre o preço
estimado na cotação de preço e o preço ofertado, aplicado sobre o valor
médio da época do reajuste;

9.2.

O reajuste poderá ocorrer a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa
da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar o
reajuste até o percentual estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993;

9.3.

O reajuste poderá ter como base índices de preços oficiais, devendo a
administração adotar o IGP-M (FGV) que deverá ser apresentado
memorial de cálculo realizado por profissional registrado no Conselho
Regional de Economia, ou no Conselho Regional de Contabilidade ou em
Software desenvolvido pelo Banco Central do Brasil ou Receita Federal
do Brasil para tais fins de cálculo;

10. DO APOSTILAMENTO
10.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento, nos termos do art. 65, § 8º da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. As apostilas deverão ser realizadas pela autoridade competente ou fiscal
do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações
no verso da primeira folha deste instrumento, no lado esquerdo,
devendo conter de forma sucinta e clara: a alteração, data, local e
assinatura do autor;
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8.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
11.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município: 3.3.90.39.00.
11.2. Nota de Empenho1 nº _______________________________.
11.3. As despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a
ser consignada à Lei Orçamentária do Município.
12.1.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato,
utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por
improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na entrega dos bens
em conformidade com o objeto.

12.2.

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer
irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim
tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando
repetição dos fatos.

12.3.

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
CONTRATANTE.

12.4.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a
prevenção de acidentes.

12.5.

Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os
empregados necessários à perfeita execução dos objetos, cabendo-lhe
arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem
qualquer solidariedade com a CONTRATANTE, ficando vinculada, se
motivadamente for necessário, por força de exigência dos Controles
externo e/ou interno, apresentar ao Fiscal do Contrato comprovação do
recolhimento do FGTS, INSS, referente à força de trabalho alocado nas
atividades, objeto do Contrato, sob pena de não serem liberados os
pagamentos das faturas apresentadas pela CONTRATADA.

12.6.

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do
objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente.

12.7.

Manter, para atendimento dos pedidos, prepostos durante todo o
período de vigência do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

12.8.

Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade nas
dependências da CONTRATANTE, cumpram as normas de segurança
internas relativas aos locais onde será entregue o objeto.

1 Conforme art. 58, 60 e 61 da Lei Federal 4.320/1964.
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12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.9.

Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e
identificados por crachás com fotografias recentes, obedecendo às
normas disciplinares do Controle Interno deste Município, sem qualquer
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, quando for necessária sua
permanência dentro das dependências da administração pública.

12.10. Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a execução
do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
e
da
da
os

12.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12.13. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento da fatura, pela CONTRATANTE.
12.14. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
12.15. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice de
seguro, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;
12.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE.
12.17. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução de suas funções;
12.18. É vedada à veiculação de publicidade acerca deste contrato, assim como
a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que
a CONTRATADA tenha tomado ciência em razão dos itens entregues,
sem o consentimento, por escrito, do Gestor do Contrato e/ou da
CONTRATANTE;
12.19. Realizar a entrega dos bens em conformidade e no prazo estabelecido
neste instrumento.
12.20. Acompanhar o controle dos contratos, se responsabilizando pelas
entregas em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual sem a devida formulação legal, fora do
Este documento foi assinado digitalmente por Laura Antonia Reis De Almeida Passos.
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12.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar
empregados nesse sentido.

estabelecido no contrato etc., em todos os casos, a entrega em excesso
não cria ônus para a administração, não cabendo a CONTRATADA
realizar qualquer cobrança.
12.21. Realizar a troca de itens com defeitos no prazo máximo de 72 horas a
contar da notificação, quando identificado pela Contratante nos
primeiros 90 dias de uso conforme art. 18 e 26 do Código de Defesa do
Consumidor;
12.22. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer
irregularidade que comprometa ou inviabilize o fornecimento do objeto.

12.24. A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, nos termos do inciso XIII, art. 55 da Lei Federal nº
8.666/1993, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar
a apresentação de qualquer documento previsto no projeto básico;
12.25. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
12.26. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
12.27. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1.

Supervisionar a execução do objeto, promovendo o acompanhamento e
a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos, nos termos
do art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

13.2.

Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência
de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo
para a sua correção.

13.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

13.4.

Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias
para o cumprimento do objeto;

13.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

13.6.

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações
necessárias à execução do objeto;
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12.23. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;

13.7.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condições preestabelecidas.

13.8.

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos itens a
serem entregues.

13.9.

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a
fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício de suas funções.

13.11. Realizar Auditoria por meio do Sistema de Controle Interno em todos os
procedimentos realizados pela CONTRATADA, sempre que entender
necessário;
13.12. Requerer dos representantes técnicos da empresa, do administrador e
demais profissionais informações pertinentes a execução do contrato,
que deverá ser fornecida de imediato com carência máxima de 24 (vinte
e quatro) horas;
13.13. Atestar a entrega dos itens, quando apresentadas na forma estabelecida
neste Termo, e após atesto e visto do Sistema de Controle Interno.
13.14. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA.
13.15. Efetuar o pagamento mensal devido pela perfeita execução do objeto,
desde que cumprido todas as formalidades e exigências do contrato.
13.16. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do
contrato ou ações previstas neste Termo;
13.17. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades
previstas neste instrumento;
13.18. Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem
ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a
CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
13.19. Rejeitar os itens em desconformidade com o presente instrumento;
13.20. Rescindir o presente instrumento “unilateralmente” ou “bilateralmente”
por conveniência e oportunidade nos termos da legislação vigente;
13.21. Suspender a execução do contrato a qualquer tempo que for detectado
fraude no processo licitatório que decorreu este instrumento;
13.22. Suspender, sem danos para a administração, a execução do contrato se
a CONTRATADA se envolver em escândalos que mancham a sua
reputação ética e moral, até conclusão de processo administrativo que
deverá iniciar de ofício sob penas de responsabilidade para o gestor do
contrato;
13.23. Rescindir unilateralmente o presente instrumento na hipótese das
contas do gestor serem reprovadas no Tribunal de Contas do Estado de
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13.10. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria na entrega dos
itens, ou já previamente em execução, colocados à sua disposição, com
a finalidade de verificar as condições em perfeita concordância com a
proposta e o Presente instrumento Contratual.

Pernambuco, em decorrências de erros, imperícias e demais vícios que
decorra de má assessoramento, execução, inexecução, inércia,
prevaricação por parte da CONTRATADA, desde que devidamente
comprovada a culpa ou o dolo por meio de processo administrativo,
sendo assegurado o contraditória e ampla defesa.
13.24. Abrir processo administrativo sempre que entender necessário para
apuração de fatos que possam acarretar prejuízos para a administração,
e constatado o dano ou a mera expectativa de dano, rescindir
unilateralmente o presente instrumento, sendo assegurado o
pagamento do dos itens entregues, nos termos da legislação em vigor.

13.26. Inexistindo a retenção nos termos da cláusula anterior, a administração
executará a caução até o limite da dívida e este sendo insuficiente fará
a cobrança na via judicial, podendo suspender a execução do presente
contrato e rescindi-lo unilateralmente nos termos previstos na lei federal
8.666/1993.
14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1.

A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº
8.666/93, será acompanhada e fiscalizada por servidores
especificamente designados, por Portaria, como Representantes da
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

14.2.

O Fiscal deste contrato será o Sr. ________________________ em exercício
no ato da entrega do objeto, assumindo total responsabilidade pela
execução do presente instrumento, ou profissional designado por meio
de portaria ou decreto especifica que deverá ser juntada posteriormente
a este instrumento.

14.3.

Compete ao Sistema de Controle Interno fiscalizar a execução do
presente contrato, inclusive fiscalizar as ações ou omissões do fiscal do
contrato definido na cláusula anterior, e informar a autoridade
competente ou preposto qualificado como representante da contratante
os atos praticados pelo fiscal, assim como responder solidariamente
pelas ações, omissões ou inércia na fiscalização do presente
instrumento, sendo plenamente proibido a fiscalização de contratos por
amostragem.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da
Lei nº. 8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo/Contrato e demais cominações legais,
a CONTRATADA que:
15.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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13.25. A Administração Pública responde solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida no contrato;
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.6. Fizer declaração falsa;
15.1.7. Cometer fraude fiscal;
15.1.8. Descumprimento das demais cláusulas;
15.1.9. Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação;
15.1.10. Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o poder
legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do Município;

15.2. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa que deverá ser apresentado
no prazo de 03 dias.
15.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as seguintes aplicações:
15.3.1.
15.3.1.1.

15.3.2.

Advertência:
São motivos para advertência: comportamento dos funcionários e
colaboradores incompatível com as regras da sociedade, tais como
uso de linguagem obscena, indelicada que exponha funcionários
públicos ao ridículo e desonra.
Multa de:

15.3.2.1.

1,00 % (um por cento) ao dia sobre o valor total do pedido, no caso
de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos
até o limite de cinco dias corridos;

15.3.2.2.

3,00% (três por cento) ao dia sobre o valor total do pedido após o
décimo dia de perda do prazo no atraso injustificado, até o limite
de cinco dias;

15.3.2.3.

5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido para atrasos
superior a 10 dias e suspensão imediata do contrato;

15.3.2.4.

10,00% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para
empresas que cometer atos públicos de racismo, discriminação por
orientação sexual, religião, raça, cor, política e qualquer tipo de
discriminação prevista em lei, incluindo apologia ao crime, a atos
contra as instituições democráticas e apologia ao terrorismo e ao
nazismo nos termos da Lei Federal 7.716/1989.

15.3.3.

Suspensão:
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15.1.11. Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a 305,
397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro
de 1940.

15.3.3.2. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação; e
15.3.3.3. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.
15.3.4.

Rescisão contratual:

15.3.4.1.

Rescisão Unilateral do presente instrumento nos termos do art.
77 a 79, inciso I, da Lei 8.666/93 se dará quando:

15.3.4.1.1. não houver cumprimento de
especificações, projetos ou prazos;

cláusulas

contratuais,

15.3.4.1.2. houver cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
15.3.4.1.3. houver lentidão do seu
cumprimento, levando
a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
15.3.4.1.4. houver o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
15.3.4.1.5. houver a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento,
sem justa causa e prévia comunicação à Administração
15.3.4.1.5.1. Em todos os casos de comunicação, está no terá efeitos
quando houver deferimento do pedido pelo gestor do
contrato;
15.3.4.1.6.

houver a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no contrato;

15.3.4.1.7.

houver o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores
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15.3.3.1. a suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação

15.3.4.1.8.

houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas em registro próprio;

15.3.4.1.9.

houver a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;

15.3.4.1.10. houver a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
15.3.4.1.11. houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;

15.3.4.1.13. houver a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
15.3.4.1.14. houver processamento de nova licitação com as mesmas
condições e obtenção de preços inferior ao fixando neste
instrumento, mesmo estando o presente em vigência;
15.3.4.1.15. Não prestação da caução prevista neste instrumento no
prazo previsto;
15.3.4.1.16. Praticar perjúrio por meio de seus sócios, contador
responsável ou preposto, além das penalidades previstas no
art. 342 do Código Penal Brasileiro.
15.4.

O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no
pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00%
(um por cento) ao mês.

15.5.

Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será
liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

15.6.

após o regular processo administrativo, será: descontado de
pagamentos
eventualmente
devidos
pelo
CONTRATANTE à
CONTRATADA, ou protestado em cartório de protestos, SERASA e SPC.

15.7.

As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas
cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de
advertência.

15.8.

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou
seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção
do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor
da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
decisão final da defesa apresentada.

15.9.

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução
do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
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15.3.4.1.12. houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e

contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e
da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
15.10. A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão
repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo
contratante.

15.12. Havendo suspensão contratual, será dado aviso com antecedência
mínimo de 05 dias e máximo de 08 dias corridos, nos termos do art.
599, § único do Código Civil - CC e art. 109, I ‘e’ e ‘f’ da Lei Federal
8.666/1993, no que for melhor conveniente para a administração em
manifesta observância ao poder de império da administração pública.
16. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
16.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificação via Diário Oficial quando fracassados outros meios.
16.2. Os casos de rescisão contratual comprovada as hipóteses previstas no
art. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/1993, serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.3. Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade
da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração
Pública.
16.4. Havendo rescisão nos termos dos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/1993, a Administração fará execução imediata do valor da
apólice.
16.5. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo
artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.
16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
16.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.6.2. Indenizações e multas;
16.6.3. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos.
17. NORMAS ANTICORRUPÇÃO
17.1.

A CONTRATADA declara que conhece as várias leis e convenções
aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos
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15.11. O Contrato será rescindido unilateralmente se a contratada ou qualquer
de seus sócios forem condenados pelos crimes previstos no arts. 89 a
88 da Lei Federal 8.666/1993 ou lei que tenha a substituir os presentes
crimes em especial a nova lei de licitações e contrato que tramita no
Congresso Nacional; os crimes previstos na Lei Federal 8.137/990; os
crimes definidos na Lei Federal 8.429/992 e demais crimes contra a
ordem pública;

17.2.

A CONTRATADA declara ainda que conhece as disposições relacionadas
com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, e comprometese a cumprir fielmente as disposições, comprometendo-se ainda a
denunciar à CONTRATANTE qualquer infração a essas disposições que
venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada na Lei Federal
8.429/1993;

17.3.

Obriga-se a CONTRATADA, de forma irrevogável, a não prometer,
oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou
indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou
qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a
ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis
Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de
Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores,
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º,
inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas
respectivas modificações e regulamentações.

17.4.

A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus
fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral,
prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e
execução deste Contrato. É dever da CONTRATADA treinar seus
empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do
combate à corrupção.

17.5.

A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não foi objeto
de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou
judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de
lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com
estas leis.

17.6.

A CONTRATADA declara, ainda, que não há qualquer agente público ou
pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente,
benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

17.7.

Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste
Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada,
contendo discriminação dos itens entregues, conforme o caso. A
CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas
fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem.
Considerando os propósitos na presente Cláusula, a CONTRATADA
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contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção
da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto
Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n°
12.846/2013, doravante
denominadas,
em
conjunto, “Leis
Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução
do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer
cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros,
rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

17.8.

Qualquer violação, por parte da CONTRATADA, das Leis Anticorrupção
ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma
infração grave a este Contrato, e consistirá justa causa para sua
rescisão motivada, conferindo à CONTRATANTE o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos
a que der causa, nos termos da lei aplicável.

17.9.

O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela
CONTRATANTE, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento
comprovado da CONTRATADA, diretamente ou indiretamente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou
obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme
Lei n° 9.613/98), seja na execução do presente Contrato ou em
quaisquer outros Contratos em que figurar como CONTRATADA, seja
com entes públicos ou privados.

17.10. A CONTRATADA notificará prontamente, por escrito, a CONTRATANTE
a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis
Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula – Leis Anticorrupção –
ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou
corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração
prevista na Lei Federal 8.429/1993.
18. DAS VEDAÇÕES
18.1. É vedado à CONTRATADA:
18.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
18.1.2. Interromper a entrega dos itens sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
18.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou
anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus
integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins
de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal –
administrativamente ou via judicial;
18.1.4. Na existência de processo judicial fica a CONTRATADA proibida de
expor a terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE ou do
magistrado os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos
acumulados e qualquer outra informação, pelo prazo de 05 (cinco) anos
a contar da conclusão do processo.
19. DOS CASOS OMISSOS
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concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou
de quaisquer práticas ilícitas, a CONTRATANTE, seja diretamente ou
por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa
inspecionar o local de execução do CONTRATO e auditar todos os
documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução
do objeto deste CONTRATO.

19.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à
espécie, e em sua inércia a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União sobre a temática ou a Jurisprudência do Prof. Marçal Justen
Filho, nos termos do inciso XII, art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;

20. DA PUBLICIDADE
20.1.

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, nos
termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

21.1.

O prazo de convocação não poderá ser prorrogado, mesmo quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso, nos termos do § 1º do
art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993 visto tratar-se de assinatura digital
nos termos da Medida Provisória 2.200-1.

21.2.

O Presente instrumento deverá ser assinado exclusivamente por meio
digital, com certificado homologado ICP-Brasil, através do sítio:
www.portaldeassinaturas.com.br.

21.3.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993.

21.4.

A assinatura do presente, constitui concordância com todas as suas
cláusulas, renunciando qualquer outra por mais privilegiada que se
configure.

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1.

As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do
art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução
do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, nos termos do caput do
art. 66-A da Lei Federal nº 8.666/1993.

23. DO FORO
23.1.

Fica este instrumento vinculado ao projeto básico e à proposta final
acostada nos autos do processo, nos termos do inciso XI, do art. 55 da
Lei Federal nº 8.666/1993;

23.2.

Nos termos § 2º do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica designado
o foro da Sede da Contratante para dirimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6º do art. 32 da citada lei, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Trindade/PE, 08 de março de 2021.
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TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2021
Ref. Contrato Nº 006/2021
Contratada: L PASSOS COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA ME
Objeto do contrato: Contratação de empresa para aquisição de equipamento de autoclave de
50 litro, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Trindade, Pernambuco.
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O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da administração
Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av, Central Sul, 160, Centro, Trindade,
cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/0001-03, e-mail oficial: gab.prefeita@trindade.pe.gov.br, neste
ato representada pela Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna público o presente certame nos termos que se segue:
1. SUPORTE JURÍDICO
1.1. Lei Federal nº 8.666/1993, art. 65, § 8º: ‘A variação do valor contratual para fazer face ao
reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações
financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu v alor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.’
2. DO OBJETO
2.1. Adiciona ao Preâmbulo do Contrato nº 006/2021, a sentença: ‘por conduto do Fundo
Municipal de Saúde – FMS, cadastrado no CNPJ nº 11.393.440/0001-72’, passando a ter
a seguinte redação: ‘O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO,
órgão da administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/0001-03, e-mail
oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela Excelentíssima Senhora
Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira, casada, Prefeita Municipal, por
conduto do Fundo Municipal de Saúde – FMS, cadastrado no CNPJ nº 11.393.440/000172, de ora em diante CONTRATANTE (...)’.
3. DAS DEMAIS CLÁUSULAS
3.1. Permanecem as demais cláusulas contratuais inalteráveis.

Trindade/PE, 18 de março de 2021
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Município de Trindade

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TRINDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - GABINENTE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO 006/2021

Dispensa de Licitação N° 004/2021, Processo Administrativo
009/2021, Contratada:L PASSOS COMERCIOS E
SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado,
com sede na Rua Professor Rômulo Almeida, 217, Acupe de
Brotas, Salvador, Bahia, representada pelo seu sócio
administrador, o Senhor Laura Antônia Reis de Almeida
Passos, brasileira, divorciada, portador do CPF sob n°
251.858.885-04 e Carteira de Identidade sob o n° 0164692088
SSP/BA, Residente e domiciliado na rua General Severino
filho, nº 1029, Casa 11A, Itapuã, Salvador, Bahia, com
fundamento no inc. II do art. 24, da Lei 8.666/93, pelo valor
global deR$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais).
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamento
de autoclave de 50 litro, para atender as necessidades do Fundo
Municipal de Saúde de Trindade, Pernambuco. Assinado dia 08
de março de 2021.
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