ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ: 34.351.642/0001-57 - IE: 10.768.675-9 - IM: 3110047321
ENDEREÇO: AV. V6, S/N, QD 317, LT 14, SALA 2/3, CIDADE VERA CRUZ
CEP: 74.937-600 - CIDADE: APARECIDA DE GOIÂNIA - UF: GO
RESPONSÁVEL: MURILO A. CARVALHO - EMAIL: licitacao@alphamedhospitalar.com.br - FONE: (62) 3277-6347
ESTADO DE PERNANBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020
PROCESSO Nº 23076.045526/2020-49
ABERTURA 03 DE DEZEMBRO DE 2020, ÁS 15H00MIN
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para a prevenção e o controle da disseminação do COVID-19 e retomada das atividades
presenciais da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
ITEM

60

61

QTDE

17948

555

UNIDADE

DESCRITIVO DO ITEM

EMBALAGEM

MARCA E FABRICANTE

REGISTRO ANVISA

PROCEDÊNCIA

PCT C/100

Touca hospitalar (gorro sanfonado), material : não tecido 100%
polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor,
gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho : único, tipo uso :
descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica,
inodora, unissex GORRO SANFONADO, confeccionado em
tecido não tecido(TNT), formato arredondado e com elástico em
toda a sua extensão. Tamanho único. Descartável.

PCT C/100 20gr

MAXDESCARTE

80307690009

NACIONAL

R$

10,3500 R$

185.761,8000

PCT C/100

Touca hospitalar (gorro sanfonado), material : não tecido 100%
polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor,
gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho : único, tipo uso :
descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica,
inodora, unissex GORRO SANFONADO, confeccionado em
tecido não tecido(TNT), formato arredondado e com elástico em
toda a sua extensão. Tamanho único. Descartável. [COTA
ME/EPP]

PCT C/100 20gr

MAXDESCARTE

80307690009

NACIONAL

R$

10,3500 R$

5.744,2500

R$

191.506,0500

VALOR TOTAL
VALOR TOTAL POR EXTENSO

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

CENTO E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS;
PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS;
PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS;
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES;
VALIDADE OU GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES;
Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de
omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do edital entregue sem acréscimos de valores;
Declaramos que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a fornecer no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.
Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período não inferior ao do edital, a contar se sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um
compromisso de nossa parte, observada as condições do edital;
Declaramos que os itens que constam no anexo do convênio 087/02 já encontra-se desonerados;
Declaramos que de acordo com a RDC 80 publicada em 11/05/2006 que trata do Fracionamento de Medicamentos, so comercializamos nossos medicamentos em suas embalagens originais, pois não é permitido o fracionamento, (Art. 10. O
procedimento de fracionamento de medicamentos de que trata esta resolução é privativo de farmácias e drogarias devidamente regularizadas junto aos órgãos de vigilância sanitária competentes, segundo a legislação vigente );
DADOS DO RESPONSAVEL LEGAL: Fabio Junior Santana da Silva de Paula, brasileiro, casado, empresário, sócio/administrador, CPF 016.011.651-10, RG 6240269 SSP-GO, residente e domiciliado na rua L-24, S/N, QD 49, LT 06, Papillon
Park, Aparecida de Goiânia - Goiás, CEP 74.950-300;
DADOS BANCÁRIOS
BANCO SICOOB (756)
AG: 3064
C/C: 17.089-5
Aparecida de Goiânia, 03 de Dezembro de 2020.

ALPHAMED COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:34351642000157

Assinado de forma digital por
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA:34351642000157
Dados: 2020.12.03 17:53:02 -03'00'

____________________________________________________________________

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ 34.351.642/0001-57
REPRESENTANTE: Fabio Junior Santana da Silva de Paula
RG 6240269 SSP-GO - CPF 016.011.651-10
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SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS - SINREM

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
NOME EMPRESARIAL

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)

CNPJ

52 20480528-0

DATA DE ARQUIVAMENTO
DO ATO CONSTITUTIVO

DATA DE INÍCIO DE
ATIVIDADE

29/07/2019

29/07/2019

34.351.642/0001-57

ENDEREÇO AVENIDA V 6
NÚMERO sn
MUNICÍPIO

COMPLEMENTO

QUADRA 317;LOTE 14;SALA 2/3;

APARECIDA DE GOIÂNIA

BAIRRO Cidade Vera Cruz
ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso
profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de próteses e artigos de
ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de
higiene pessoal; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional; Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

CAPITAL R$

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

30.000,00

TRINTA MIL REAIS
CAPITAL INTEGRALIZADO R$

Microempresa
30.000,00

PRAZO DE DURAÇÃO

TRINTA MIL REAIS

Indeterminado

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO
NOME / CPF ou CNPJ
JHONATAN CORREA DA SILVA
012.875.391-90
FABIO JUNIOR SANTANA DA SILVA DE PAULA
016.011.651-10
PAULO RICARDO ALVES DA SILVA
020.156.941-88

PARTICIPAÇÃO (R$)

VÍNCULO

ADMNISTRADOR

TÉRMINO DO MANDATO

10.000,00

SOCIO

Administrador

XXXXXXXXXXXXXX

10.000,00

SOCIO

Administrador

XXXXXXXXXXXXXX

10.000,00

SOCIO

Administrador

XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO
NOME

CPF

TÉRMINO DO MANDATO

JHONATAN CORREA DA SILVA

012.875.391-90

XXXXXXXXXXXXXX

FABIO JUNIOR SANTANA DA SILVA DE PAULA

016.011.651-10

XXXXXXXXXXXXXX

PAULO RICARDO ALVES DA SILVA

020.156.941-88

XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO
DATA

29/07/2019

NÚMERO

ATO

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SITUAÇÃO REGISTRO ATIVO

EVENTO(S) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

STATUS

20190688700

XXXXXXXXXXXXXX

continua
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA
continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
NOME EMPRESARIAL

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)

CNPJ

52 20480528-0

34.351.642/0001-57

Signature Not Verified

Certidão Simplificada emitida para

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI:90076664104
Date: 2020.10.23 12:01:19 BRST
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada
Location: Goiânia - GO

Protocolo: 209931361

Chave de segurança :

Paulo Ricardo Alves da Silva, 02015694188

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi

ypdCV

A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço:

http://servicos.juceg.go.gov.br/

Goiânia, 23 de Outubro de 2020

SECRETÁRIA-GERAL
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Certidão Online

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES TRABALHISTAS DA 1ª INSTÂNCIA (RECLAMADA)

Certifica-se, com parâmetro no sistema informatizado da 18ª Região da Justiça do Trabalho, que,
até a presente data, NÃO CONSTA AÇÃO TRABALHISTA, em andamento na 1ª Instância, em
face de ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34351642000157.
Certifica-se que a pesquisa foi realizada tendo como parâmetro o CPF/CNPJ informado e o
CPF/CNPJ constante do cadastro da parte demandada nos processos judiciais da 1ª instância e
não abrange as cartas precatórias, as ações de consignação em pagamento e os processos
arquivados definitivamente.
Certidão requerida por MURILO AUGUSTO DE CARVALHO, CPF nº 01888290161.
OBSERVAÇÕES:
a) A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do TRT
da 18ª Região na Internet (http://www.trt18.jus.br), no menu "Serviços", "Certidão On-line", opção
"Autenticar", informando o seguinte código de controle: GvYguoZhdAoLls;
b) Esta certidão tem a mesma validade que as emitidas pelas
unidades de distribuição ou
Varas do Trabalho do TRT da 18ª Região da Justiça do Trabalho e NÃO GERA os efeitos da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento que prova a regularidade
trabalhista em todo o País para participar de licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho
de 2011.
c) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus
estabelecimentos, agências ou filiais, no âmbito do TRT da 18ª Região.
d) Estão excluídos da consulta: as Ações Rescisórias (AR) em meio FÍSICO (processos físicos)
cujo polo passivo da demanda seja reclamante e todas as Ações Rescisórias (AR) em meio
ELETRÔNICO (processos do Sistema PJe-JT), as Ações de Consignação em Pagamento
(ConPag), os Embargos de Terceiro (ET), os Inquéritos para Apuração de Falta Grave (IAFG), os
Mandados de Segurança (MS) e os Mandados de Segurança Coletivos (MSCol).

e) Válida por 30 dias após sua emissão.

Certidão emitida em: 09/11/2020 11:24:12

Certidão Online

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES TRABALHISTAS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA
2ª INSTÂNCIA (RECLAMADA)

Certifica-se, com parâmetro no sistema informatizado da 18ª Região da Justiça do Trabalho, que,
até a presente data, NÃO CONSTA AÇÃO TRABALHISTA, em andamento na 2ª Instância, em
face de ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34351642000157.
Certifica-se que a pesquisa foi realizada tendo como parâmetro o CPF/CNPJ informado e o
CPF/CNPJ constante do cadastro da parte demandada nos processos judiciais de competência
originária da 2ª instância e não abrange os recursos, as cartas precatórias, as ações de
consignação em pagamento e os processos arquivados definitivamente.
Certidão requerida por MURILO AUGUSTO DE CARVALHO, CPF nº 01888290161.
OBSERVAÇÕES:
a) A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do TRT
da 18ª Região na Internet (http://www.trt18.jus.br), no menu "Serviços", "Certidão On-line", opção
"Autenticar", informando o seguinte código de controle: syGiuasKzdtWej;
b) Esta certidão tem a mesma validade que as emitidas pelas
unidades de distribuição ou
Varas do Trabalho do TRT da 18ª Região da Justiça do Trabalho e NÃO GERA os efeitos da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento que prova a regularidade
trabalhista em todo o País para participar de licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho
de 2011.
c) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus
estabelecimentos, agências ou filiais, no âmbito do TRT da 18ª Região.
d) Estão excluídos da consulta: as Ações Rescisórias (AR) em meio FÍSICO (processos físicos)
cujo polo passivo da demanda seja reclamante e todas as Ações Rescisórias (AR) em meio
ELETRÔNICO (processos do Sistema PJe-JT), as Ações de Consignação em Pagamento
(ConPag), os Embargos de Terceiro (ET), os Inquéritos para Apuração de Falta Grave (IAFG), os
Mandados de Segurança (MS) e os Mandados de Segurança Coletivos (MSCol).

e) Válida por 30 dias após sua emissão.

Certidão emitida em: 09/11/2020 11:24:32

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS
CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA
NR. CERTIDÃO: Nº 25930526
IDENTIFICAÇÃO:
NOME:
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ
34.351.642/0001-57

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):
NAO CONSTA DEBITO
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
FUNDAMENTO LEGAL:
Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:
Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.
VALIDADOR: 5.555.435.637.440

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 9 NOVEMBRO DE 2020

EMITIDA VIA INTERNET

HORA: 11:26:10:6

09/11/2020

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: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.351.642/0001-57
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 11:29:01 do dia 09/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2021.
Código de controle da certidão: 36A6.8D56.10E1.7F09
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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09/11/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

34.351.642/0001-57
Inscrição:
Razão Social: ALPHAMED COMERCIO DE PROD HOSP
V6 QD 317 LT 14 SL 2 E 3 / CIDADE VERA CRUZ / APARECIDA DE GOIANIA /
Endereço:
GO / 74937-600

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:04/11/2020 a 03/12/2020
Certificação Número: 2020110406570541393334
Informação obtida em 09/11/2020 11:31:19
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA
MUNICIPAL
CERTIDÃO NÚMERO 1301217
DADOS DO CONTRIBUINTE:
SUJEITO PASSIVO:
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO:

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS

34351642000157
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0
AVENIDA V-06, SALA 2/3, Qd. 317, Lt. 0014, Bairro: CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE
GOIANIA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011,
para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima
citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados
pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente
Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas
tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e
constituídas.
Finalidade:

SEGURANÇA:
VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 09 Dezembro 2020.

QRCode

EMITIDA: Segunda-feira 09 Novembro 2020 às 11:23:58
Código de Validação: 126591301217

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

IMPRESSÃO: 09/11/2020 - 11:23:58 - $SERVICOSONLINE*
1.4 - D.T.A.J - 25/04/2013
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 34.351.642/0001-57
Certidão nº: 28878211/2020
Expedição: 09/11/2020, às 11:36:07
Validade: 07/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ
E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34.351.642/0001-57 , 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
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, 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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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

34.351.642/0001-57
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

29/07/2019

NOME EMPRESARIAL

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

ALPHAMED HOSPITALAR

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV V 6

SN

QUADRA317 LOTE 14 SALA 2/3

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

74.937-600

CIDADE VERA CRUZ

APARECIDA DE GOIANIA

GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

COMERCIAL@ALPHAMEDHOSPITALAR.COM.BR

(62) 3277-6347

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

29/07/2019

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 09/11/2020 às 11:38:15 (data e hora de Brasília).
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação
regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. : JOAO PEDRO FERREIRA BASTOS
REGISTRO.......... : GO-026655/O-3
CATEGORIA........ : CONTADOR
CPF..................... : 701.437.371-47

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO 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: GOIÁS, 05/11/2020 as 15:26:40.
Válido até: 03/02/2021.
Código de Controle: 264412.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

A ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ Nº 34.351.642/0001-57,
situada na Av. V6, Qd. 317, LT. 14, Sala 2/3, Cidade Vera Cruz, CEP 74.937-600, Aparecida de Goiânia – GO, declara
para todos os fins de direito que estamos sob-regime de micro empresa ou empresa de pequeno porte, para efeito
do disposto na Lei complementar 123 e alterações, de 14 de dezembro de 2006 e que não está sujeita a quaisquer dos
impedimentos do §4º do referido artigo.

Aparecida de Goiânia, 05 de Novembro de 2020.

ALPHAMED COMERCIO DE Assinado de forma digital por
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS
PRODUTOS HOSPITALARES HOSPITALARES LTDA:34351642000157
Dados: 2020.11.05 12:18:17 -03'00'
LTDA:34351642000157
__________________________________________________________

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
CNPJ: 34.351.642/0001-57
Fabio Junior Santana da Silva de Paula
RG 6240269 SSP-GO - CPF 016.011.651-10
(Sócio/administrador)

de forma
JOAO PEDRO Assinado
digital por JOAO PEDRO
FERREIRA:70 FERREIRA:70143737147
Dados: 2020.11.05
143737147 16:14:56 -02'00'
__________________________________________________________
ITA CONTABILIDADE
CNPJ: 13.309.478/0001-40
João Pedro Ferreira Bastos
RG 5859071 – CPF 701.437.371-47
(Contador)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
N
:
º

109894964376

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE APARECIDA DE
GOIÂNIA, NADA CONSTA contra:
Requerente

: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

CNPJ

: 34351642000157

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

:

109894964376

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 9 de novembro de 2020, às 11:45:00
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 9 de novembro de 2020

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 09/11/2020 - 11:45:00
Validação pelo código: 109894964376, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS
N
:
º

109094974344

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:
Requerente

: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

CNPJ

: 34351642000157

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

:

109094974344

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 9 de novembro de 2020, às 11:43:22
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 9 de novembro de 2020

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 09/11/2020 - 11:43:22
Validação pelo código: 109094974344, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

34.351.642/0001-57
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ALPHAMED HOSPITALAR
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 09/08/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:

Nada Consta
Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
V - Qualificação Técnica
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

09/03/2021
14/11/2020
14/03/2021
09/01/2021
09/12/2020

31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/11/2020 11:56
CPF: 016.011.651-10
Nome: FABIO JUNIOR SANTANA DA SILVA DE PAULA
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ESTADO DO GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
Número 2019007922
Nome da Empresa: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.351.642/0001-57
Atividade(s) (CNAE) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,

hospitalar e de laboratórios (Exerce no endereço)
Atividade(s) Secundárias (CNAE) 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (Exerce no
endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Exerce no
endereço), 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (Exerce no endereço),
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Exerce no endereço), 4930-2/02 - Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Exerce
no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do
trabalho (Exerce no endereço), 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal (Exerce no endereço), 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Exerce no endereço), 4647-8/01 - Comércio
atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Exerce no endereço), 4645-1/02 - Comércio atacadista de
próteses e artigos de ortopedia (Exerce no endereço), 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto
armazéns gerais e guarda-móveis (Exerce no endereço), 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e
produtos de perfumaria (Exerce no endereço)
Município: Aparecida de Goiânia Endereço: AVENIDA V 6, sn, QUADRA 317;LOTE 14;SALA 2/3;, Cidade Vera

Cruz
CEP: 74937600
Local e data: Aparecida de Goiânia, quarta, 18 de dezembro de 2019
Vencimento:
André Luis Ferreira da Rosa

Secretaria Municipal de Fazenda

Observação
CCP:14315615
N° DO ALVARÁ:2019007922
ESTE ALVARA POSSUI VALIDADE APENAS COM: AS LICENÇAS TECNICAS PARA
FUNCIONAMENTO VIGENTES AUTORIZANDO AS ATIVIDADES NO LOCAL, E ENQUANTO NÃO
HOUVER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E/OU ATIVIDADE. CONFORME DECRETO Nº 8 DE
14/01/2016

Este documento foi emitido em quarta, 18 de dezembro de 2019
Se impresso, verificar sua autenticidade no www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br com o código 19THA0QA9V
EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ANDRESSA BATISTA DA COSTA
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial
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Decreto nº 8538

Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as microempresas, empresas de
pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais
pessoa física, microempreendedores individuais e
sociedades cooperativas de consumo nas contratações
públicas de bens, serviços e obras no âmbito da
administração pública federal.
Vigência

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para microempresas, empresas de pequeno
porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa
física, microempreendedores individuais e sociedades
cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços
e obras no âmbito da administração pública
federal.
(Redação dada pelo Decreto nº 10273, de
2020)

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso IV, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos arts. 42 a 45 e arts. 47 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
DECRETA:
Art. 1º Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa
física, microempreendedor individual - MEI e sociedades cooperativas de consumo, nos termos deste Decreto, com o
objetivo de:

Art. 1º Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa
física, microempreendedor individual - MEI e sociedades cooperativas, nos termos do disposto neste Decreto, com
objetivo de:
(Redação dada pelo Decreto nº 10273, de 2020)
I - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional;
II - ampliar a eficiência das políticas públicas; e
III - incentivar a inovação tecnológica.
§ 1º Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da administração pública federal direta, os fundos
especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União.
§ 2º Para efeitos deste Decreto, considera-se:
I - âmbito local - limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação;
II - âmbito regional - limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, que podem envolver mesorregiões ou
microrregiões, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; e
III - microempresas e empresas de pequeno porte - os beneficiados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 , nos termos do inciso I do caput do art. 13.
§ 3º Admite-se a adoção de outro critério de definição de âmbito local e regional, justificadamente, em edital, desde
que previsto em regulamento específico do órgão ou entidade contratante e que atenda aos objetivos previstos no art. 1º.
§ 4º Para fins do disposto neste Decreto, serão beneficiados pelo tratamento favorecido apenas o produtor rural
pessoa física e o agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 , que estejam em situação regular
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8538.htm
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junto à Previdência Social e ao Município e tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput
do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006 .
Art. 2º Para a ampliação da participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, os órgãos
ou as entidades contratantes deverão, sempre que possível:
I - instituir cadastro próprio, de acesso livre, ou adequar os eventuais cadastros existentes, para identificar as
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas regionalmente, juntamente com suas linhas de fornecimento, de
modo a possibilitar a notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias e as subcontratações;
II - padronizar e divulgar as especificações dos bens, serviços e obras contratados, de modo a orientar as
microempresas e empresas de pequeno porte para que adequem os seus processos produtivos;
III - na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que restrinjam, injustificadamente, a
participação das microempresas e empresas de pequeno porte sediadas regionalmente;
IV - considerar, na construção de itens, grupos ou lotes da licitação, a oferta local ou regional dos bens e serviços a
serem contratados; e
V - disponibilizar informações no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade contratante sobre regras para
participação nas licitações e cadastramento e prazos, regras e condições usuais de pagamento.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II do caput poderá ser realizado de forma centralizada para os órgãos e
as entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG e conveniados, conforme o disposto no Decreto nº 1.094,
de 23 de março de 1994.
Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais,
não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social.
Art. 4º A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida
para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.
§ 1º Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de que trata o
caput , será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
§ 2º Para aplicação do disposto no § 1º, o prazo para regularização fiscal será contado a partir:
I - da divulgação do resultado da fase de habilitação, na licitação na modalidade pregão e nas regidas pelo Regime
Diferenciado de Contratações Públicas sem inversão de fases; ou
II - da divulgação do resultado do julgamento das propostas, nas modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 , e nas regidas pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas com a inversão de fases.
§ 3º A prorrogação do prazo previsto no § 1º poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
§ 4º A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal
de que tratam os §§ 1º e 3º.
§ 5º A não regularização da documentação no prazo previsto nos §§ 1º e 3º implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993 , sendo facultado à administração
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
Art. 5º Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 1º Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço, ressalvado o disposto no § 2º.
§ 2º Na modalidade de pregão, entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento superiores ao menor preço.
§ 3º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
§ 4º A preferência de que trata o caput será concedida da seguinte forma:
I - ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu
favor;
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8538.htm
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II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito; e
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
§ 5º Não se aplica o sorteio a que se refere o inciso III do § 4º quando, por sua natureza, o procedimento não admitir
o empate real, como acontece na fase de lances do pregão, em que os lances equivalentes não são considerados iguais,
sendo classificados de acordo com a ordem de apresentação pelos licitantes.
§ 6º No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de
empate, sob pena de preclusão.
§ 7º Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes apresentarem nova proposta será estabelecido
pelo órgão ou pela entidade contratante e estará previsto no instrumento convocatório.
§ 8º Nas licitações do tipo técnica e preço, o empate será aferido levando em consideração o resultado da
ponderação entre a técnica e o preço na proposta apresentada pelos licitantes, sendo facultada à microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada a possibilidade de apresentar proposta de preço inferior, nos termos do
regulamento.
§ 9º Conforme disposto nos §§ 14 e 15 do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993 , o critério de desempate previsto neste
artigo observará as seguintes regras:
I - quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o
critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,
conforme regulamento;
II - nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro
de 1991 , as microempresas e as empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto
nº 7.174, de 12 de maio de 2010 , terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes
empresas na mesma situação; e
III - quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de agosto de 2011 , não se
aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010 .
Art. 6º Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
Art. 7º Nas licitações para contratação de serviços e obras, os órgãos e as entidades contratantes poderão
estabelecer, nos instrumentos convocatórios, a exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno
porte, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções legais, determinando:
I - o percentual mínimo a ser subcontratado e o percentual máximo admitido, a serem estabelecidos no edital, sendo
vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da contratação;
II - que as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas sejam indicadas e qualificadas
pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;
III - que, no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, seja apresentada a documentação de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o
prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º ;
IV - que a empresa contratada comprometa-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na
hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total,
notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada; e
V - que a empresa contratada responsabilize-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratação.
§ 1º Deverá constar do instrumento convocatório que a exigência de subcontratação não será aplicável quando o
licitante for:
I - microempresa ou empresa de pequeno porte;
II - consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto
no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993 ; e
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III - consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou
superior ao percentual exigido de subcontratação.
§ 2º Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado à
prestação de serviços acessórios.
§ 3º O disposto no inciso II do caput deverá ser comprovado no momento da aceitação, na hipótese de a
modalidade de licitação ser pregão, ou no momento da habilitação, nas demais modalidades, sob pena de desclassificação.
§ 4º É vedada a exigência no instrumento convocatório de subcontratação de itens ou parcelas determinadas ou de
empresas específicas.
§ 5º Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
§ 6º São vedadas:
I - a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no instrumento convocatório;
II - a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitação; e
III - a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sócios em comum
com a empresa contratante.
Art. 8º Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto
ou o complexo do objeto, os órgãos e as entidades contratantes deverão reservar cota de até vinte e cinco por cento do
objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 1º O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte na
totalidade do objeto.
§ 2º O instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta
poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
§ 3º Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo
menor preço.
§ 4º Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá
prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for
inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
§ 5º Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando os itens ou os lotes de licitação possuírem valor
estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista a aplicação da licitação exclusiva prevista no art. 6º.
Art. 9º Para aplicação dos benefícios previstos nos arts. 6º a 8º :
I - será considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos, cada item separadamente ou, nas licitações por
preço global, o valor estimado para o grupo ou o lote da licitação que deve ser considerado como um único item; e
II - poderá ser concedida, justificadamente, prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno
porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor preço válido, nos seguintes termos:
a) aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço;
b) a microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto
em seu favor;
c) na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada local ou
regionalmente com base na alínea “b”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação da
alínea “a”, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas
local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta;
e) nas licitações a que se refere o art. 8º, a prioridade será aplicada apenas na cota reservada para contratação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte;
f) nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação prevista neste inciso somente será
aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente ou for um consórcio
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ou uma sociedade de propósito específico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas local ou regionalmente;
g) quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência para produto nacional em relação ao
produto estrangeiro previstas no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993 , a prioridade de contratação prevista neste artigo será
aplicada exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, de acordo com os Decretos de
aplicação das margens de preferência, observado o limite de vinte e cinco por cento estabelecido pela Lei nº 8.666, de
1993 ; e
h) a aplicação do benefício previsto neste inciso e do percentual da prioridade adotado, limitado a dez por cento,
deverá ser motivada, nos termos dos arts. 47 e 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 2006 .
Art. 10. Não se aplica o disposto nos art. 6º ao art. 8º quando:
I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento
convocatório;
II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte não for
vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado,
justificadamente;
III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 1993 , excetuadas as
dispensas tratadas pelos incisos I e II do caput do referido art. 24, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente
por microempresas e empresas de pequeno porte, observados, no que couber, os incisos I, II e IV do caput deste artigo; ou
IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo menos um dos
objetivos previstos no art. 1º.
Parágrafo único. Para o disposto no inciso II do caput , considera-se não vantajosa a contratação quando:
I - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou
II - a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios.
Art. 11. Os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
deverão estar expressamente previstos no instrumento convocatório.
Art. 12. Aplica-se o disposto neste Decreto às contratações de bens, serviços e obras realizadas por órgãos e
entidades públicas com recursos federais por meio de transferências voluntárias, nos casos previstos no Decreto nº 5.504,
de 5 de agosto de 2005 , ou quando for utilizado o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, conforme disposto na
Lei nº 12.462, de 2011 .

Art. 12. Aplica-se o disposto neste Decreto às contratações de bens, serviços e obras realizadas por órgãos e
entidades públicas com recursos federais por meio de transferências voluntárias, nas hipóteses previstas no Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, ou quando for utilizado o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, conforme
disposto na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.
(Redação dada pelo Decreto nº 10273, de 2020)
Art. 13. Para fins do disposto neste Decreto, o enquadramento como:
I - microempresa ou empresa de pequeno porte se dará nos termos do art. 3º, caput , incisos I e II , e § 4º da Lei
Complementar nº 123, de 2006 ;
II - agricultor familiar se dará nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 ;
III - produtor rural pessoa física se dará nos termos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 ;
IV - microempreendedor individual se dará nos termos do § 1º do art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 2006 ; e
V - sociedade cooperativa se dará nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 , e do art. 4º da Lei
nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 .
§ 1º O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de
2006 , no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem
prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos neste Decreto.
§ 2º Deverá ser exigida do licitante a ser beneficiado a declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos
legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural
pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006 .

§ 2º Deverá ser exigida do licitante a ser beneficiado a declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual,
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produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa, o que o tornará apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
(Redação dada pelo Decreto
nº 10273, de 2020)
Art. 13-A. O disposto neste Decreto se aplica aos consórcios formados exclusivamente por microempresas e
empresas de pequeno porte, desde que a soma das receitas brutas anuais não ultrapassem o limite previsto no inciso II
do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.
(Incluído pelo Decreto nº 10273, de 2020)
Art. 14. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretaria de Governo da Presidência da República,
em conjunto, poderão expedir normas complementares à execução deste Decreto.

Art. 14. O Ministério da Economia poderá editar normas complementares para a execução do disposto neste
Decreto.
(Redação dada pelo Decreto nº 10273, de 2020)
Art. 15. Este Decreto entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste Decreto aos processos com instrumentos convocatórios publicados
antes da data de sua entrada em vigor.
Art. 16. Fica revogado o Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007 .
Brasília, 6 de outubro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Ricardo Berzoini
Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.10.2015 e retificado em 21.10.2015
*
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1) Informações do Contribuinte
CNPJ Básico: 34.351.642
Nome Empresarial: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Data de Abertura: 29/07/2019
Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 34351642202009001
Período de Apuração (PA): 09/2020
2.1 Discriminativo de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$)

Mercado Interno

Receita Bruta do PA (RPA) - Competência
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
(RBT12)
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior
(RBAA)
Limite de receita bruta proporcionalizado

Mercado Externo

Total

210.369,02

0,00

210.369,02

345.962,80

0,00

345.962,80

552.692,38

0,00

552.692,38

3.639,44

0,00

3.639,44

4.800.000,00

4.800.000,00

.
.
2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno

07/2019
11/2019
03/2020
07/2020

0,00
0,00
1.911,82
59.837,28

08/2019
12/2019
04/2020
08/2020

0,00 09/2019
744,97 01/2020
21.894,72 05/2020
108.583,45

0,00 10/2019
0,00 02/2020
119.885,15 06/2020

2.894,47
0,00
30.210,94

0,00 08/2019
0,00 12/2019
0,00 04/2020

0,00 09/2019
0,00 01/2020
0,00 05/2020

0,00 10/2019
0,00 02/2020
0,00 06/2020

0,00
0,00
0,00

2.2.2) Mercado Externo

07/2019
11/2019
03/2020

.
.
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma

.
.
2.4) Fator r
Fator r = Não se aplica

.
.
2.5) Valores Fixos
Não se aplica

.
.
3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
CNPJ Estabelecimento: 34.351.642/0001-57
Município: APARECIDA DE GOIANIA
UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00

Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

.
.
Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):
Página 1

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação
monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar
essa opção)
Receita Bruta Informada: R$ 210.369,02
IRPJ
645,98

CSLL
411,08

COFINS
1.496,31

PIS/Pasep
324,16

INSS/CPP
4.874,18

ICMS
3.993,30

IPI
0,00

ISS
0,00

Total
11.745,01

Parcela 1: R$ 210.369,02

.
.
Informações por Estabelecimento
Valor Informado: 210.369,02
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)
IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/Pasep

INSS/CPP

ICMS

IPI

ISS

Total

645,98

411,08

1.496,31

324,16

4.874,18

3.993,30

0,00

0,00

11.745,01

IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/Pasep

INSS/CPP

ICMS

IPI

ISS

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/Pasep

INSS/CPP

ICMS

IPI

ISS

Total

645,98

411,08

1.496,31

324,16

4.874,18

3.993,30

0,00

0,00

11.745,01

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

Total do Débito Exigível (R$)

.
.
.
.
4) Total Geral da Empresa
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)
IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/Pasep

INSS/CPP

ICMS

IPI

ISS

Total

645,98

411,08

1.496,31

324,16

4.874,18

3.993,30

0,00

0,00

11.745,01

IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/Pasep

INSS/CPP

ICMS

IPI

ISS

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/Pasep

INSS/CPP

ICMS

IPI

ISS

Total

645,98

411,08

1.496,31

324,16

4.874,18

3.993,30

0,00

0,00

11.745,01

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

Total do Débito Exigível (R$)

.
.

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:
.

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 34351642202009001
Data de Vencimento:
20/10/2020
IRPJ
645,98 CSLL
411,08 COFINS
INSS/CPP
4.874,18 ICMS
3.993,30 IPI
Principal
11.745,01 Multa
0,00 Juros
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
Tributo
Valor
ICMS
3.993,30
INSS/CPP
4.874,18
PIS
324,16
COFINS
1.496,31
CSLL
411,08
IRPJ
645,98
Número: 07202027635096950

Data limite para acolhimento: 20/10/2020
1.496,31 PIS/PASEP
0,00 ISS
0,00 Total

324,16
0,00
11.745,01

Ente Federativo de Destino
GO
União
União
União
União
União
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6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO

PROTOCOLO:
186168/20

EDIFICAÇÃO PREVIAMENTE CERTIFICADA
Razão Social
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF
CNPJ: 34.351.642/0001-57

Nome Fantasia
ALPHAMED HOSPITALAR

Fone
(62)993277591

Finalidade
CERTIFICAÇÃO PRÉVIA

Número CBMGO
1997553261

CNAE
4645101

Endereço
AVENIDA V-006, QD.:317 LT.:14, CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIÂNIA, 74937600
Ocupação/Uso
Comercial

Divisão
C-1

Descrição
comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE Secundário
NÃO INFORMADO

Divisão
NÃO INFORMADO

Carga de Incêndio
300.0 MJ/m²

Área Construída

Altura

64.8799972534179

Térreo

Quartel Responsável

7º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

Descrição Cnae Secundário

NÃO INFORMADO

Risco
BAIXO

Data de emissão

Data de validade

15/10/2020

15/10/2021

Este Certificado deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público.
O Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, por meio de
inspeções e de solicitação de documentos para conferir as condições listadas no Anexo G da Norma Técnica 01.
A manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico ficará a cargo do responsável, a qualquer título, pela
edificação ou área de risco
Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer
título, que:
- utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados
ou que fazem parte das edificações;
- manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou
estando este vencido.

Código de controle do CERCON: 152a353b099ce
A autencidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do
http://www.bombeiros.go.gov.br

Unidade de Atendimento: 7º batalhão bombeiro militar
APARECIDA DE GOIÂNIA, 15 de outubro de 2020.

7bbm@bombeiros.go.gov.br
av. escultor veiga vale esq c/ rua marjor manoel augusto, s/n, parque veiga jardim, aparecida de goiânia,
Telefone para dúvidas e consultas:(62) 3201-7050

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2019 14:07 SOB Nº 52204805280.
PROTOCOLO: 190688696 DE 10/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903432874. NIRE: 52204805280.
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 29/07/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2019 14:07 SOB Nº 52204805280.
PROTOCOLO: 190688696 DE 10/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903432874. NIRE: 52204805280.
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 29/07/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2019 14:07 SOB Nº 52204805280.
PROTOCOLO: 190688696 DE 10/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903432874. NIRE: 52204805280.
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 29/07/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2019 14:07 SOB Nº 52204805280.
PROTOCOLO: 190688696 DE 10/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903432874. NIRE: 52204805280.
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 29/07/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS - CRF-GO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE
2020

Consulte via leitor de QRCode

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfgo.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O

VALIDADE

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

2058900

31/03/2021

5745B1BAF45A3517C7A50EDE45CA57BC

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL

ALPHAMED COM.DE PROD.HOSP.LTDA
NOME FANTASIA

ALPHAMED HOSPITALAR
TIPO DE ESTABELECIMENTO

NATUREZA DE ATIVIDADE

DISTRIBUIDORA - OUTRAS

DISTR.EQUIP.HOSPITALARES E CORRELATOS

ENDEREÇO

CNPJ

AVENIDA V 6 S/N Q.317 L.14 SALA 2/3

34.351.642/0001-57

LOCALIDADE

CIDADE - UF

CIDADE VERA CRUZ

APARECIDA DE GOIANIA-GO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo
**************

Segunda
08:00 às 12:00

Terça
08:00 às 12:00

Quarta
08:00 às 12:00

Quinta
08:00 às 12:00

Sexta
08:00 às 12:00

Sábado
**************

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
TIPO

F

INSCRIÇÃO

15797
Domingo
**************

NOME

FUNÇÃO

PATRICIA PEREIRA BOMFIM
Segunda
Terça
Quarta
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00

DIRETOR TÉCNICO
Quinta
Sexta
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00

SITUAÇÃO

CONTRATADO
Sábado
**************

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS - CRF-GO
Goiânia, 21 de Setembro de 2020

Farm. Lorena Baia de Oliveira Alencar
PRESIDENTE DO CRF-GO

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO
- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe
os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada
em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea
"c" da Lei nº 5.991/73 e arqtigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e
encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou
mesmo através de leitor de QR-Code.
Pág. 1

de

1

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2019 14:07 SOB Nº 20190688700.
PROTOCOLO: 190688700 DE 10/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903432882. NIRE: 52204805280.
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 29/07/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020
PROCESSO Nº 23076.045526/2020-49
ABERTURA EM 03/12/2020 AS 15:00
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para a prevenção e o controle da disseminação do COVID-19 e retomada das
atividades presenciais da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
DECLARAÇÃO
A ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ Nº 34.351.642/0001-57,
situada na Av. V6, Qd. 317, LT. 14, Sala 2/3, Cidade Vera Cruz, CEP 74.937-600, Aparecida de Goiânia – GO, declara
para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:
Declaramos que atendemos plenamente Todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital n° 29/2020, nos
termos da Lei nº 10.520/02 e 8.666/93.
Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação, bem como não nos encontramos em
estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração publica Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com
a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Declaramos para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade pregão, que
estamos sob regime de micro empresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei complementar
123 e alterações, de 14 de dezembro de 2006;
Declaramos que não existe em nosso quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência,
administração ou tomada de decisão;
Declaramos para os devidos fins que na proposta comercial encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
comissões, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fiel cumprimento do objeto.
Declaramos para os devidos fins que atenderemos todos os prazos de entrega e todas demais exigências contidas em
edital.
Aparecida de Goiânia, 02 de Dezembro de 2020.

ALPHAMED COMERCIO DE Assinado de forma digital por
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS
PRODUTOS HOSPITALARES HOSPITALARES LTDA:34351642000157
Dados: 2020.12.02 13:58:35 -03'00'
LTDA:34351642000157
_________________________________________________________

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
CNPJ 34.351.642/0001-57
REPRESENTANTE: Fabio Junior Santana da Silva de Paula
RG 6240269 SSP-GO - CPF 016.011.651-10
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ Nº 34.351.642/0001-57 – IE: 10.768.675-9 - IM: 3110047321
Av. V6, Qd. 317, LT. 14, Sala 2/3, Cidade Vera Cruz, CEP 74.937-600 - Aparecida de Goiânia – GO
Telefone: (62) 3277-6347 – email: licitacao@alphamedhospitalar.com.br
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https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/6/cod_alvara/8108952/co_protoc…

ESTADO DO GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA
RECEITA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Inscrição Estadual: 107686759
Protocolo REDESIM GOP1907401640
Nome Empresarial: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: ALPHAMED HOSPITALAR
Natureza Jurídica:
CNPJ: 34.351.642/0001-57
Atividade Principal (CNAE): 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Atividade Sencundária (CNAE): 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
segurança do trabalho, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para
uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria, 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns
gerais e guarda-móveis, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de
carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4645-1/02 - Comércio atacadista de
próteses e artigos de ortopedia, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perfumaria
Endereço DO Estabelecimento: AVENIDA V 6, QUADRA 317;LOTE 14;SALA 2/3; , Cidade Vera
Cruz, CEP: 74937600
Muncípio: Aparecida de Goiânia
Este documento foi emitido em : terça, 30 de julho de 2019
Se impresso, verificar sua autenticidade em http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br utilizando o código
OP1NOPJS
DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/6/cod_alvara/8108952/co_protocolo/GOP1907…
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https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/4/cod_alvara/8108954/co_protoc…

ESTADO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Número 3110047321
Nome da Empresa: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.351.642/0001-57
Atividade Principal(CNAE): 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene,
limpeza e conservação domiciliar, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 49302/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso
profissional e de segurança do trabalho, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4647-8/01 - Comércio atacadista de
artigos de escritório e de papelaria, 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto
armazéns gerais e guarda-móveis, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal,
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4930-2/01 - Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4645-1/02 - Comércio
atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e
produtos de perfumaria
Endereço: AVENIDA V 6, sn, 74937600, QUADRA 317;LOTE 14;SALA 2/3;, Cidade Vera Cruz,
Município: Aparecida de Goiânia
Local e data: Aparecida de Goiânia, segunda, 29 de julho de 2019
André Luis Ferreira da Rosa
Secretaria Municipal de Fazenda
OBSERVAÇÕES:
14315615
Este documento foi emitido em segunda, 29 de julho de 2019
Se impresso, verificar sua autenticidade no www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br com o código 19XH1EQ39A
EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/4/cod_alvara/8108954/co_protocolo/GOP1907…
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Código:

Procedimento Operacional Padrão
POP

18001

Ficha Técnica de Produtos
Touca Sanfonada
Departamento:
Garantia de Qualidade

Tipo:
Especificação de Material

Página:
01/01

Especificação
Componentes

Especificação Geral

Produzido em Falso Tecido de Filamentos
sinteticos SPUN Fobico BSP 20G/M2 460MM
PP;
Elastec Fio Recoberto BR240 1.
60%Polipropileno, 40% Elastodieno 160Tex;
E Embalagem lisa transparente 0,30x0,40;
Produto Produzido em TNT;
Produto Não Estéril;
Embalado em cem unidades por pacote;

Cor

Branca;

Tamanho

Único;

Gramaturas

20;

Validade

2 anos, após a data de fabricação

Anvisa N°

80307690009

05/10/2020

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto
Nome da Empresa

MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ
Produto

06.107.711/0001-46

Autorização

8.03.076-9

GORROS MAXDESCARTE

Modelo Produto Médico
COM ELÁSTICO
COM VIÉIS
DE AMARRAR
MEIA LUA
TOUCA DESCARTÁVEL

Tipo de Arquivo

Arquivos

Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico

Vestimenta Cirurgica

Registro

80307690009

Processo

25351.889759/2016-71

Fabricante Legal

FABRICANTE: MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES E
ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL

Classificação de
Risco

I - BAIXO RISCO

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351889759201671/

1/1

NF-e

RECEBEMOS DE ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO
Data de Recebimento

Emissão: 15/09/2020
Valor: 112.500,00

Certificação e Assinatura do Recebedor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
JI-PARANA

DANFE

Nº. 151
SÉRIE 2

Controle do Fisco

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
AV V 6 QD 317 LT 14 SALA 2/3 0 CIDADE VERA CRUZ Documento Auxiliar

Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saida
No.
151

APARECIDA DE GOIANIA - GO

Fl:1 /1
CEP.:74937-600

SÉRIE

2

Natureza de Operação

Protocolo de Autorização de Uso

VENDA FORA DO ESTADO

Inscrição Estadual

152203417887170

Insc.Est.da Subst.Tributaria Cnpj

107686759

Chave de Acesso da NF-e p/Consulta de Autencidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
52.20.09.34.35.164.200/0157-55-002.000.000-151-120.400.015-9

34.351.642/0001-57

DESTINATARIO REMETENTE
Nome Razão Social

Cnpj/Cpf

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA

Data de Emissão

19.122.075/0001-73

Endereço

Bairro/Distrito

CEP

R MENEZES FILHO N.2960

02 DE ABRIL

76900-020

Município

Fone/Fax

UF

JI-PARANA

(69)3416-4090

RO

15/09/2020
Data Entrada/Saida

//

Incrição Estadual

Hora da Saida

FATURA

[151-A

112.500,00 15/10/20]

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Calculo do Icms

Valor do Icms

Base de Cáculo do Icms Substituição Valor do Icms Substituição

0,00
Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Depesas/Acessorios

0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

0,00

Espécie

Marca

112.500,00

000.000.000-00

Munícipio

Quantidade

112.500,00

Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF

Frete Por Conta
1 - Destinatario
0 - Emitente
2 - P/Conta de Terceiros 9 - Sem Frete 0

Endereço

Valor Total dos Produtos

0,00

UF

Numeração

Inscrição Estadual

Peso Bruto

Peso Líquido

40

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
Código
Produto

Descrição do Produto/Serviço

MARCA

NCMSH CSOSNCFOP

HIDROXICLOROQUINA 400MG REUQUINOL C/30CPR.S
LOTE 20060229 DT.VCTO 29/05/2022 QUANTIDADE 19,00
LOTE 20070179 DT.VCTO 17/07/2022 QUANTIDADE 247,00

APSEN

4103

APSEN

2933

HIDROXICLOROQUINA 400MG REUQUINOL C/6CPR.S
LOTE 20060384 DT.VCTO 22/06/2022 QUANTIDADE 1.670,00

Und

Quantidade

Valor Unitário

V. TOTAL

Aliq Aliq
Icms INSS

30049069 0102

6102

CX

266,00

187,500

49.875,00

0

30049069 0102

6102

CX

1.670,00

37,500

62.625,00

0

Aliq
IPI

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Valor do ISSQN

Base de Cáculo do ISSQN

0,00
DADOS ADICIONAIS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI NE 3589 GL - PE 101/2020 PROC 5366/2020 - ENTREGAR NA Farmacia Basica
Municipal - Avenida Marechal Rondon, 1380 - Centro CEP: 76.900-100 JI-PARANA - RO

OBSERVAÇÕES RESERVADAS AO FISCO

0,00

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ: 34.351.642/0001-57 - IE: 10.768.675-9 - IM: 3110047321
ENDEREÇO: AV. V6, S/N, QD 317, LT 14, SALA 2/3, CIDADE VERA CRUZ
CEP: 74.937-600 - CIDADE: APARECIDA DE GOIÂNIA - UF: GO
RESPONSÁVEL: MURILO A. CARVALHO - EMAIL: licitacao@alphamedhospitalar.com.br - FONE: (62) 3277-6347
ESTADO DE PERNANBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020
PROCESSO Nº 23076.045526/2020-49
ABERTURA 03 DE DEZEMBRO DE 2020, ÁS 15H00MIN
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para a prevenção e o controle da disseminação do COVID-19 e retomada das atividades
presenciais da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
ITEM

60

61

QTDE

17948

555

UNIDADE

DESCRITIVO DO ITEM

EMBALAGEM

MARCA E FABRICANTE

REGISTRO ANVISA

PROCEDÊNCIA

PCT C/100

Touca hospitalar (gorro sanfonado), material : não tecido 100%
polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor,
gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho : único, tipo uso :
descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica,
inodora, unissex GORRO SANFONADO, confeccionado em
tecido não tecido(TNT), formato arredondado e com elástico em
toda a sua extensão. Tamanho único. Descartável.

PCT C/100 20gr

MAXDESCARTE

80307690009

NACIONAL

R$

10,3500 R$

185.761,8000

PCT C/100

Touca hospitalar (gorro sanfonado), material : não tecido 100%
polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor,
gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho : único, tipo uso :
descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica,
inodora, unissex GORRO SANFONADO, confeccionado em
tecido não tecido(TNT), formato arredondado e com elástico em
toda a sua extensão. Tamanho único. Descartável. [COTA
ME/EPP]

PCT C/100 20gr

MAXDESCARTE

80307690009

NACIONAL

R$

10,3500 R$

5.744,2500

R$

191.506,0500

VALOR TOTAL
VALOR TOTAL POR EXTENSO

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

CENTO E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS;
PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS;
PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS;
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES;
VALIDADE OU GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES;
Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de
omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do edital entregue sem acréscimos de valores;
Declaramos que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a fornecer no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.
Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período não inferior ao do edital, a contar se sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um
compromisso de nossa parte, observada as condições do edital;
Declaramos que os itens que constam no anexo do convênio 087/02 já encontra-se desonerados;
Declaramos que de acordo com a RDC 80 publicada em 11/05/2006 que trata do Fracionamento de Medicamentos, so comercializamos nossos medicamentos em suas embalagens originais, pois não é permitido o fracionamento, (Art. 10. O
procedimento de fracionamento de medicamentos de que trata esta resolução é privativo de farmácias e drogarias devidamente regularizadas junto aos órgãos de vigilância sanitária competentes, segundo a legislação vigente );
DADOS DO RESPONSAVEL LEGAL: Fabio Junior Santana da Silva de Paula, brasileiro, casado, empresário, sócio/administrador, CPF 016.011.651-10, RG 6240269 SSP-GO, residente e domiciliado na rua L-24, S/N, QD 49, LT 06, Papillon
Park, Aparecida de Goiânia - Goiás, CEP 74.950-300;
DADOS BANCÁRIOS
BANCO SICOOB (756)
AG: 3064
C/C: 17.089-5
Aparecida de Goiânia, 03 de Dezembro de 2020.

ALPHAMED COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:34351642000157

Assinado de forma digital por
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA:34351642000157
Dados: 2020.12.03 17:53:02 -03'00'

____________________________________________________________________

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ 34.351.642/0001-57
REPRESENTANTE: Fabio Junior Santana da Silva de Paula
RG 6240269 SSP-GO - CPF 016.011.651-10
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SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS - SINREM

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
NOME EMPRESARIAL

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)

CNPJ

52 20480528-0

DATA DE ARQUIVAMENTO
DO ATO CONSTITUTIVO

DATA DE INÍCIO DE
ATIVIDADE

29/07/2019

29/07/2019

34.351.642/0001-57

ENDEREÇO AVENIDA V 6
NÚMERO sn
MUNICÍPIO

COMPLEMENTO

QUADRA 317;LOTE 14;SALA 2/3;

APARECIDA DE GOIÂNIA

BAIRRO Cidade Vera Cruz
ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso
profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de próteses e artigos de
ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de
higiene pessoal; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional; Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

CAPITAL R$

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

30.000,00

TRINTA MIL REAIS
CAPITAL INTEGRALIZADO R$

Microempresa
30.000,00

PRAZO DE DURAÇÃO

TRINTA MIL REAIS

Indeterminado

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO
NOME / CPF ou CNPJ
JHONATAN CORREA DA SILVA
012.875.391-90
FABIO JUNIOR SANTANA DA SILVA DE PAULA
016.011.651-10
PAULO RICARDO ALVES DA SILVA
020.156.941-88

PARTICIPAÇÃO (R$)

VÍNCULO

ADMNISTRADOR

TÉRMINO DO MANDATO

10.000,00

SOCIO

Administrador

XXXXXXXXXXXXXX

10.000,00

SOCIO

Administrador

XXXXXXXXXXXXXX

10.000,00

SOCIO

Administrador

XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO
NOME

CPF

TÉRMINO DO MANDATO

JHONATAN CORREA DA SILVA

012.875.391-90

XXXXXXXXXXXXXX

FABIO JUNIOR SANTANA DA SILVA DE PAULA

016.011.651-10

XXXXXXXXXXXXXX

PAULO RICARDO ALVES DA SILVA

020.156.941-88

XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO
DATA

29/07/2019

NÚMERO

ATO

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SITUAÇÃO REGISTRO ATIVO

EVENTO(S) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

STATUS

20190688700

XXXXXXXXXXXXXX

continua
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA
continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
NOME EMPRESARIAL

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)

CNPJ

52 20480528-0

34.351.642/0001-57

Signature Not Verified

Certidão Simplificada emitida para

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI:90076664104
Date: 2020.10.23 12:01:19 BRST
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada
Location: Goiânia - GO

Protocolo: 209931361

Chave de segurança :

Paulo Ricardo Alves da Silva, 02015694188

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi

ypdCV

A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço:

http://servicos.juceg.go.gov.br/

Goiânia, 23 de Outubro de 2020

SECRETÁRIA-GERAL
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Certidão Online

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES TRABALHISTAS DA 1ª INSTÂNCIA (RECLAMADA)

Certifica-se, com parâmetro no sistema informatizado da 18ª Região da Justiça do Trabalho, que,
até a presente data, NÃO CONSTA AÇÃO TRABALHISTA, em andamento na 1ª Instância, em
face de ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34351642000157.
Certifica-se que a pesquisa foi realizada tendo como parâmetro o CPF/CNPJ informado e o
CPF/CNPJ constante do cadastro da parte demandada nos processos judiciais da 1ª instância e
não abrange as cartas precatórias, as ações de consignação em pagamento e os processos
arquivados definitivamente.
Certidão requerida por MURILO AUGUSTO DE CARVALHO, CPF nº 01888290161.
OBSERVAÇÕES:
a) A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do TRT
da 18ª Região na Internet (http://www.trt18.jus.br), no menu "Serviços", "Certidão On-line", opção
"Autenticar", informando o seguinte código de controle: GvYguoZhdAoLls;
b) Esta certidão tem a mesma validade que as emitidas pelas
unidades de distribuição ou
Varas do Trabalho do TRT da 18ª Região da Justiça do Trabalho e NÃO GERA os efeitos da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento que prova a regularidade
trabalhista em todo o País para participar de licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho
de 2011.
c) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus
estabelecimentos, agências ou filiais, no âmbito do TRT da 18ª Região.
d) Estão excluídos da consulta: as Ações Rescisórias (AR) em meio FÍSICO (processos físicos)
cujo polo passivo da demanda seja reclamante e todas as Ações Rescisórias (AR) em meio
ELETRÔNICO (processos do Sistema PJe-JT), as Ações de Consignação em Pagamento
(ConPag), os Embargos de Terceiro (ET), os Inquéritos para Apuração de Falta Grave (IAFG), os
Mandados de Segurança (MS) e os Mandados de Segurança Coletivos (MSCol).

e) Válida por 30 dias após sua emissão.

Certidão emitida em: 09/11/2020 11:24:12

Certidão Online

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES TRABALHISTAS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA
2ª INSTÂNCIA (RECLAMADA)

Certifica-se, com parâmetro no sistema informatizado da 18ª Região da Justiça do Trabalho, que,
até a presente data, NÃO CONSTA AÇÃO TRABALHISTA, em andamento na 2ª Instância, em
face de ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34351642000157.
Certifica-se que a pesquisa foi realizada tendo como parâmetro o CPF/CNPJ informado e o
CPF/CNPJ constante do cadastro da parte demandada nos processos judiciais de competência
originária da 2ª instância e não abrange os recursos, as cartas precatórias, as ações de
consignação em pagamento e os processos arquivados definitivamente.
Certidão requerida por MURILO AUGUSTO DE CARVALHO, CPF nº 01888290161.
OBSERVAÇÕES:
a) A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do TRT
da 18ª Região na Internet (http://www.trt18.jus.br), no menu "Serviços", "Certidão On-line", opção
"Autenticar", informando o seguinte código de controle: syGiuasKzdtWej;
b) Esta certidão tem a mesma validade que as emitidas pelas
unidades de distribuição ou
Varas do Trabalho do TRT da 18ª Região da Justiça do Trabalho e NÃO GERA os efeitos da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento que prova a regularidade
trabalhista em todo o País para participar de licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho
de 2011.
c) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus
estabelecimentos, agências ou filiais, no âmbito do TRT da 18ª Região.
d) Estão excluídos da consulta: as Ações Rescisórias (AR) em meio FÍSICO (processos físicos)
cujo polo passivo da demanda seja reclamante e todas as Ações Rescisórias (AR) em meio
ELETRÔNICO (processos do Sistema PJe-JT), as Ações de Consignação em Pagamento
(ConPag), os Embargos de Terceiro (ET), os Inquéritos para Apuração de Falta Grave (IAFG), os
Mandados de Segurança (MS) e os Mandados de Segurança Coletivos (MSCol).

e) Válida por 30 dias após sua emissão.

Certidão emitida em: 09/11/2020 11:24:32

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS
CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA
NR. CERTIDÃO: Nº 25930526
IDENTIFICAÇÃO:
NOME:
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ
34.351.642/0001-57

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):
NAO CONSTA DEBITO
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
FUNDAMENTO LEGAL:
Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:
Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.
VALIDADOR: 5.555.435.637.440

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 9 NOVEMBRO DE 2020

EMITIDA VIA INTERNET

HORA: 11:26:10:6

09/11/2020

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: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.351.642/0001-57
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 11:29:01 do dia 09/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2021.
Código de controle da certidão: 36A6.8D56.10E1.7F09
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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09/11/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

34.351.642/0001-57
Inscrição:
Razão Social: ALPHAMED COMERCIO DE PROD HOSP
V6 QD 317 LT 14 SL 2 E 3 / CIDADE VERA CRUZ / APARECIDA DE GOIANIA /
Endereço:
GO / 74937-600

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:04/11/2020 a 03/12/2020
Certificação Número: 2020110406570541393334
Informação obtida em 09/11/2020 11:31:19
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA
MUNICIPAL
CERTIDÃO NÚMERO 1301217
DADOS DO CONTRIBUINTE:
SUJEITO PASSIVO:
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO:

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS

34351642000157
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0
AVENIDA V-06, SALA 2/3, Qd. 317, Lt. 0014, Bairro: CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE
GOIANIA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011,
para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima
citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados
pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente
Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas
tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e
constituídas.
Finalidade:

SEGURANÇA:
VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 09 Dezembro 2020.

QRCode

EMITIDA: Segunda-feira 09 Novembro 2020 às 11:23:58
Código de Validação: 126591301217

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

IMPRESSÃO: 09/11/2020 - 11:23:58 - $SERVICOSONLINE*
1.4 - D.T.A.J - 25/04/2013
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 34.351.642/0001-57
Certidão nº: 28878211/2020
Expedição: 09/11/2020, às 11:36:07
Validade: 07/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ
E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34.351.642/0001-57 , 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
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CADASTRAL
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MATRIZ
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NOME EMPRESARIAL

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

ALPHAMED HOSPITALAR

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO
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SN

QUADRA317 LOTE 14 SALA 2/3

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

74.937-600

CIDADE VERA CRUZ

APARECIDA DE GOIANIA

GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

COMERCIAL@ALPHAMEDHOSPITALAR.COM.BR

(62) 3277-6347
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação
regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. : JOAO PEDRO FERREIRA BASTOS
REGISTRO.......... : GO-026655/O-3
CATEGORIA........ : CONTADOR
CPF..................... : 701.437.371-47

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO 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: GOIÁS, 05/11/2020 as 15:26:40.
Válido até: 03/02/2021.
Código de Controle: 264412.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

A ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ Nº 34.351.642/0001-57,
situada na Av. V6, Qd. 317, LT. 14, Sala 2/3, Cidade Vera Cruz, CEP 74.937-600, Aparecida de Goiânia – GO, declara
para todos os fins de direito que estamos sob-regime de micro empresa ou empresa de pequeno porte, para efeito
do disposto na Lei complementar 123 e alterações, de 14 de dezembro de 2006 e que não está sujeita a quaisquer dos
impedimentos do §4º do referido artigo.

Aparecida de Goiânia, 05 de Novembro de 2020.

ALPHAMED COMERCIO DE Assinado de forma digital por
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS
PRODUTOS HOSPITALARES HOSPITALARES LTDA:34351642000157
Dados: 2020.11.05 12:18:17 -03'00'
LTDA:34351642000157
__________________________________________________________

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
CNPJ: 34.351.642/0001-57
Fabio Junior Santana da Silva de Paula
RG 6240269 SSP-GO - CPF 016.011.651-10
(Sócio/administrador)

de forma
JOAO PEDRO Assinado
digital por JOAO PEDRO
FERREIRA:70 FERREIRA:70143737147
Dados: 2020.11.05
143737147 16:14:56 -02'00'
__________________________________________________________
ITA CONTABILIDADE
CNPJ: 13.309.478/0001-40
João Pedro Ferreira Bastos
RG 5859071 – CPF 701.437.371-47
(Contador)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
N
:
º

109894964376

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE APARECIDA DE
GOIÂNIA, NADA CONSTA contra:
Requerente

: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

CNPJ

: 34351642000157

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

:

109894964376

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 9 de novembro de 2020, às 11:45:00
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 9 de novembro de 2020

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 09/11/2020 - 11:45:00
Validação pelo código: 109894964376, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS
N
:
º

109094974344

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:
Requerente

: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

CNPJ

: 34351642000157

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

:

109094974344

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 9 de novembro de 2020, às 11:43:22
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 9 de novembro de 2020

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 09/11/2020 - 11:43:22
Validação pelo código: 109094974344, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

34.351.642/0001-57
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ALPHAMED HOSPITALAR
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 09/08/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:

Nada Consta
Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
V - Qualificação Técnica
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

09/03/2021
14/11/2020
14/03/2021
09/01/2021
09/12/2020

31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/11/2020 11:56
CPF: 016.011.651-10
Nome: FABIO JUNIOR SANTANA DA SILVA DE PAULA
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ESTADO DO GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
Número 2019007922
Nome da Empresa: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.351.642/0001-57
Atividade(s) (CNAE) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,

hospitalar e de laboratórios (Exerce no endereço)
Atividade(s) Secundárias (CNAE) 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (Exerce no
endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Exerce no
endereço), 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (Exerce no endereço),
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Exerce no endereço), 4930-2/02 - Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Exerce
no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do
trabalho (Exerce no endereço), 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal (Exerce no endereço), 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Exerce no endereço), 4647-8/01 - Comércio
atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Exerce no endereço), 4645-1/02 - Comércio atacadista de
próteses e artigos de ortopedia (Exerce no endereço), 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto
armazéns gerais e guarda-móveis (Exerce no endereço), 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e
produtos de perfumaria (Exerce no endereço)
Município: Aparecida de Goiânia Endereço: AVENIDA V 6, sn, QUADRA 317;LOTE 14;SALA 2/3;, Cidade Vera

Cruz
CEP: 74937600
Local e data: Aparecida de Goiânia, quarta, 18 de dezembro de 2019
Vencimento:
André Luis Ferreira da Rosa

Secretaria Municipal de Fazenda

Observação
CCP:14315615
N° DO ALVARÁ:2019007922
ESTE ALVARA POSSUI VALIDADE APENAS COM: AS LICENÇAS TECNICAS PARA
FUNCIONAMENTO VIGENTES AUTORIZANDO AS ATIVIDADES NO LOCAL, E ENQUANTO NÃO
HOUVER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E/OU ATIVIDADE. CONFORME DECRETO Nº 8 DE
14/01/2016

Este documento foi emitido em quarta, 18 de dezembro de 2019
Se impresso, verificar sua autenticidade no www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br com o código 19THA0QA9V
EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ANDRESSA BATISTA DA COSTA
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial
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Decreto nº 8538

Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as microempresas, empresas de
pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais
pessoa física, microempreendedores individuais e
sociedades cooperativas de consumo nas contratações
públicas de bens, serviços e obras no âmbito da
administração pública federal.
Vigência

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para microempresas, empresas de pequeno
porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa
física, microempreendedores individuais e sociedades
cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços
e obras no âmbito da administração pública
federal.
(Redação dada pelo Decreto nº 10273, de
2020)

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso IV, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos arts. 42 a 45 e arts. 47 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
DECRETA:
Art. 1º Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa
física, microempreendedor individual - MEI e sociedades cooperativas de consumo, nos termos deste Decreto, com o
objetivo de:

Art. 1º Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa
física, microempreendedor individual - MEI e sociedades cooperativas, nos termos do disposto neste Decreto, com
objetivo de:
(Redação dada pelo Decreto nº 10273, de 2020)
I - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional;
II - ampliar a eficiência das políticas públicas; e
III - incentivar a inovação tecnológica.
§ 1º Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da administração pública federal direta, os fundos
especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União.
§ 2º Para efeitos deste Decreto, considera-se:
I - âmbito local - limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação;
II - âmbito regional - limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, que podem envolver mesorregiões ou
microrregiões, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; e
III - microempresas e empresas de pequeno porte - os beneficiados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 , nos termos do inciso I do caput do art. 13.
§ 3º Admite-se a adoção de outro critério de definição de âmbito local e regional, justificadamente, em edital, desde
que previsto em regulamento específico do órgão ou entidade contratante e que atenda aos objetivos previstos no art. 1º.
§ 4º Para fins do disposto neste Decreto, serão beneficiados pelo tratamento favorecido apenas o produtor rural
pessoa física e o agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 , que estejam em situação regular
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8538.htm
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junto à Previdência Social e ao Município e tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput
do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006 .
Art. 2º Para a ampliação da participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, os órgãos
ou as entidades contratantes deverão, sempre que possível:
I - instituir cadastro próprio, de acesso livre, ou adequar os eventuais cadastros existentes, para identificar as
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas regionalmente, juntamente com suas linhas de fornecimento, de
modo a possibilitar a notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias e as subcontratações;
II - padronizar e divulgar as especificações dos bens, serviços e obras contratados, de modo a orientar as
microempresas e empresas de pequeno porte para que adequem os seus processos produtivos;
III - na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que restrinjam, injustificadamente, a
participação das microempresas e empresas de pequeno porte sediadas regionalmente;
IV - considerar, na construção de itens, grupos ou lotes da licitação, a oferta local ou regional dos bens e serviços a
serem contratados; e
V - disponibilizar informações no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade contratante sobre regras para
participação nas licitações e cadastramento e prazos, regras e condições usuais de pagamento.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II do caput poderá ser realizado de forma centralizada para os órgãos e
as entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG e conveniados, conforme o disposto no Decreto nº 1.094,
de 23 de março de 1994.
Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais,
não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social.
Art. 4º A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida
para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.
§ 1º Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de que trata o
caput , será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
§ 2º Para aplicação do disposto no § 1º, o prazo para regularização fiscal será contado a partir:
I - da divulgação do resultado da fase de habilitação, na licitação na modalidade pregão e nas regidas pelo Regime
Diferenciado de Contratações Públicas sem inversão de fases; ou
II - da divulgação do resultado do julgamento das propostas, nas modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 , e nas regidas pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas com a inversão de fases.
§ 3º A prorrogação do prazo previsto no § 1º poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
§ 4º A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal
de que tratam os §§ 1º e 3º.
§ 5º A não regularização da documentação no prazo previsto nos §§ 1º e 3º implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993 , sendo facultado à administração
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
Art. 5º Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 1º Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço, ressalvado o disposto no § 2º.
§ 2º Na modalidade de pregão, entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento superiores ao menor preço.
§ 3º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
§ 4º A preferência de que trata o caput será concedida da seguinte forma:
I - ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu
favor;
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8538.htm
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II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito; e
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
§ 5º Não se aplica o sorteio a que se refere o inciso III do § 4º quando, por sua natureza, o procedimento não admitir
o empate real, como acontece na fase de lances do pregão, em que os lances equivalentes não são considerados iguais,
sendo classificados de acordo com a ordem de apresentação pelos licitantes.
§ 6º No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de
empate, sob pena de preclusão.
§ 7º Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes apresentarem nova proposta será estabelecido
pelo órgão ou pela entidade contratante e estará previsto no instrumento convocatório.
§ 8º Nas licitações do tipo técnica e preço, o empate será aferido levando em consideração o resultado da
ponderação entre a técnica e o preço na proposta apresentada pelos licitantes, sendo facultada à microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada a possibilidade de apresentar proposta de preço inferior, nos termos do
regulamento.
§ 9º Conforme disposto nos §§ 14 e 15 do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993 , o critério de desempate previsto neste
artigo observará as seguintes regras:
I - quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o
critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,
conforme regulamento;
II - nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro
de 1991 , as microempresas e as empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto
nº 7.174, de 12 de maio de 2010 , terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes
empresas na mesma situação; e
III - quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de agosto de 2011 , não se
aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010 .
Art. 6º Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
Art. 7º Nas licitações para contratação de serviços e obras, os órgãos e as entidades contratantes poderão
estabelecer, nos instrumentos convocatórios, a exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno
porte, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções legais, determinando:
I - o percentual mínimo a ser subcontratado e o percentual máximo admitido, a serem estabelecidos no edital, sendo
vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da contratação;
II - que as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas sejam indicadas e qualificadas
pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;
III - que, no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, seja apresentada a documentação de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o
prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º ;
IV - que a empresa contratada comprometa-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na
hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total,
notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada; e
V - que a empresa contratada responsabilize-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratação.
§ 1º Deverá constar do instrumento convocatório que a exigência de subcontratação não será aplicável quando o
licitante for:
I - microempresa ou empresa de pequeno porte;
II - consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto
no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993 ; e
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III - consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou
superior ao percentual exigido de subcontratação.
§ 2º Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado à
prestação de serviços acessórios.
§ 3º O disposto no inciso II do caput deverá ser comprovado no momento da aceitação, na hipótese de a
modalidade de licitação ser pregão, ou no momento da habilitação, nas demais modalidades, sob pena de desclassificação.
§ 4º É vedada a exigência no instrumento convocatório de subcontratação de itens ou parcelas determinadas ou de
empresas específicas.
§ 5º Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
§ 6º São vedadas:
I - a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no instrumento convocatório;
II - a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitação; e
III - a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sócios em comum
com a empresa contratante.
Art. 8º Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto
ou o complexo do objeto, os órgãos e as entidades contratantes deverão reservar cota de até vinte e cinco por cento do
objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 1º O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte na
totalidade do objeto.
§ 2º O instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta
poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
§ 3º Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo
menor preço.
§ 4º Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá
prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for
inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
§ 5º Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando os itens ou os lotes de licitação possuírem valor
estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista a aplicação da licitação exclusiva prevista no art. 6º.
Art. 9º Para aplicação dos benefícios previstos nos arts. 6º a 8º :
I - será considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos, cada item separadamente ou, nas licitações por
preço global, o valor estimado para o grupo ou o lote da licitação que deve ser considerado como um único item; e
II - poderá ser concedida, justificadamente, prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno
porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor preço válido, nos seguintes termos:
a) aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço;
b) a microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto
em seu favor;
c) na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada local ou
regionalmente com base na alínea “b”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação da
alínea “a”, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas
local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta;
e) nas licitações a que se refere o art. 8º, a prioridade será aplicada apenas na cota reservada para contratação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte;
f) nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação prevista neste inciso somente será
aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente ou for um consórcio
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ou uma sociedade de propósito específico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas local ou regionalmente;
g) quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência para produto nacional em relação ao
produto estrangeiro previstas no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993 , a prioridade de contratação prevista neste artigo será
aplicada exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, de acordo com os Decretos de
aplicação das margens de preferência, observado o limite de vinte e cinco por cento estabelecido pela Lei nº 8.666, de
1993 ; e
h) a aplicação do benefício previsto neste inciso e do percentual da prioridade adotado, limitado a dez por cento,
deverá ser motivada, nos termos dos arts. 47 e 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 2006 .
Art. 10. Não se aplica o disposto nos art. 6º ao art. 8º quando:
I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento
convocatório;
II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte não for
vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado,
justificadamente;
III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 1993 , excetuadas as
dispensas tratadas pelos incisos I e II do caput do referido art. 24, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente
por microempresas e empresas de pequeno porte, observados, no que couber, os incisos I, II e IV do caput deste artigo; ou
IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo menos um dos
objetivos previstos no art. 1º.
Parágrafo único. Para o disposto no inciso II do caput , considera-se não vantajosa a contratação quando:
I - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou
II - a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios.
Art. 11. Os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
deverão estar expressamente previstos no instrumento convocatório.
Art. 12. Aplica-se o disposto neste Decreto às contratações de bens, serviços e obras realizadas por órgãos e
entidades públicas com recursos federais por meio de transferências voluntárias, nos casos previstos no Decreto nº 5.504,
de 5 de agosto de 2005 , ou quando for utilizado o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, conforme disposto na
Lei nº 12.462, de 2011 .

Art. 12. Aplica-se o disposto neste Decreto às contratações de bens, serviços e obras realizadas por órgãos e
entidades públicas com recursos federais por meio de transferências voluntárias, nas hipóteses previstas no Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, ou quando for utilizado o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, conforme
disposto na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.
(Redação dada pelo Decreto nº 10273, de 2020)
Art. 13. Para fins do disposto neste Decreto, o enquadramento como:
I - microempresa ou empresa de pequeno porte se dará nos termos do art. 3º, caput , incisos I e II , e § 4º da Lei
Complementar nº 123, de 2006 ;
II - agricultor familiar se dará nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 ;
III - produtor rural pessoa física se dará nos termos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 ;
IV - microempreendedor individual se dará nos termos do § 1º do art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 2006 ; e
V - sociedade cooperativa se dará nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 , e do art. 4º da Lei
nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 .
§ 1º O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de
2006 , no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem
prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos neste Decreto.
§ 2º Deverá ser exigida do licitante a ser beneficiado a declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos
legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural
pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006 .

§ 2º Deverá ser exigida do licitante a ser beneficiado a declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual,
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produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa, o que o tornará apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
(Redação dada pelo Decreto
nº 10273, de 2020)
Art. 13-A. O disposto neste Decreto se aplica aos consórcios formados exclusivamente por microempresas e
empresas de pequeno porte, desde que a soma das receitas brutas anuais não ultrapassem o limite previsto no inciso II
do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.
(Incluído pelo Decreto nº 10273, de 2020)
Art. 14. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretaria de Governo da Presidência da República,
em conjunto, poderão expedir normas complementares à execução deste Decreto.

Art. 14. O Ministério da Economia poderá editar normas complementares para a execução do disposto neste
Decreto.
(Redação dada pelo Decreto nº 10273, de 2020)
Art. 15. Este Decreto entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste Decreto aos processos com instrumentos convocatórios publicados
antes da data de sua entrada em vigor.
Art. 16. Fica revogado o Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007 .
Brasília, 6 de outubro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Ricardo Berzoini
Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.10.2015 e retificado em 21.10.2015
*
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1) Informações do Contribuinte
CNPJ Básico: 34.351.642
Nome Empresarial: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Data de Abertura: 29/07/2019
Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 34351642202009001
Período de Apuração (PA): 09/2020
2.1 Discriminativo de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$)

Mercado Interno

Receita Bruta do PA (RPA) - Competência
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
(RBT12)
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior
(RBAA)
Limite de receita bruta proporcionalizado

Mercado Externo

Total

210.369,02

0,00

210.369,02

345.962,80

0,00

345.962,80

552.692,38

0,00

552.692,38

3.639,44

0,00

3.639,44

4.800.000,00

4.800.000,00

.
.
2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno

07/2019
11/2019
03/2020
07/2020

0,00
0,00
1.911,82
59.837,28

08/2019
12/2019
04/2020
08/2020

0,00 09/2019
744,97 01/2020
21.894,72 05/2020
108.583,45

0,00 10/2019
0,00 02/2020
119.885,15 06/2020

2.894,47
0,00
30.210,94

0,00 08/2019
0,00 12/2019
0,00 04/2020

0,00 09/2019
0,00 01/2020
0,00 05/2020

0,00 10/2019
0,00 02/2020
0,00 06/2020

0,00
0,00
0,00

2.2.2) Mercado Externo

07/2019
11/2019
03/2020

.
.
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma

.
.
2.4) Fator r
Fator r = Não se aplica

.
.
2.5) Valores Fixos
Não se aplica

.
.
3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
CNPJ Estabelecimento: 34.351.642/0001-57
Município: APARECIDA DE GOIANIA
UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00

Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

.
.
Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):
Página 1

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação
monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar
essa opção)
Receita Bruta Informada: R$ 210.369,02
IRPJ
645,98

CSLL
411,08

COFINS
1.496,31

PIS/Pasep
324,16

INSS/CPP
4.874,18

ICMS
3.993,30

IPI
0,00

ISS
0,00

Total
11.745,01

Parcela 1: R$ 210.369,02

.
.
Informações por Estabelecimento
Valor Informado: 210.369,02
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)
IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/Pasep

INSS/CPP

ICMS

IPI

ISS

Total

645,98

411,08

1.496,31

324,16

4.874,18

3.993,30

0,00

0,00

11.745,01

IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/Pasep

INSS/CPP

ICMS

IPI

ISS

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/Pasep

INSS/CPP

ICMS

IPI

ISS

Total

645,98

411,08

1.496,31

324,16

4.874,18

3.993,30

0,00

0,00

11.745,01

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

Total do Débito Exigível (R$)

.
.
.
.
4) Total Geral da Empresa
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)
IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/Pasep

INSS/CPP

ICMS

IPI

ISS

Total

645,98

411,08

1.496,31

324,16

4.874,18

3.993,30

0,00

0,00

11.745,01

IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/Pasep

INSS/CPP

ICMS

IPI

ISS

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/Pasep

INSS/CPP

ICMS

IPI

ISS

Total

645,98

411,08

1.496,31

324,16

4.874,18

3.993,30

0,00

0,00

11.745,01

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

Total do Débito Exigível (R$)

.
.

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:
.

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 34351642202009001
Data de Vencimento:
20/10/2020
IRPJ
645,98 CSLL
411,08 COFINS
INSS/CPP
4.874,18 ICMS
3.993,30 IPI
Principal
11.745,01 Multa
0,00 Juros
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
Tributo
Valor
ICMS
3.993,30
INSS/CPP
4.874,18
PIS
324,16
COFINS
1.496,31
CSLL
411,08
IRPJ
645,98
Número: 07202027635096950

Data limite para acolhimento: 20/10/2020
1.496,31 PIS/PASEP
0,00 ISS
0,00 Total

324,16
0,00
11.745,01

Ente Federativo de Destino
GO
União
União
União
União
União
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6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Nº DA LICENÇA: 2020004301
CCP: 14315615
Protocolo REDESIM: GOP1907401640

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3110047321
DATA DA EXPEDIÇÃO: terça, 21 de julho de 2020
DATA DE VALIDADE> quarta, 21 de julho de 2021
A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº
2.555, de 23 de novembro de 2005, considerando o conteúdo da Lei nº 6.938/81 e de acordo com a
RESOLUÇÃO CONAMA nº 237/1997, concede a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA a ALPHAMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n° 34.351.642/0001-57, nas condições
abaixo especificadas:
1. ESTABELECIMENTO
Endereço: AVENIDA V 6, sn, QUADRA 317;LOTE 14;SALA 2/3; Bairro: Cidade Vera Cruz
Município/UF: Aparecida de Goiânia/GO CEP: 74937600
2. ATIVIDADES LICENCIADAS
Atividade Principal: 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar
e de laboratórios
Atividade Secundária: 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 46451/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria, 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis,
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e
drogas de uso humano, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal,
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e
produtos de perfumaria
3. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
3.1. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no processoGOP1907401640 e não
dispensa e nem substitui outros alvarás ou certidões exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou municipal;
3.2 O funcionamento e as atividades do empreendimento, não poderão causar transtornos ao meio ambiente e/ou a
terceiros, dentro ou fora da área de sua propriedade.
3.3 Todos os resíduos sólidos e/ou semi-sólidos gerados pelas atividades da empresa, deverão ter acondicionamento e
destinação final adequados, e em local de conhecimento desta Secretaria;
3.4 É proibido depositar ou descarregar qualquer espécie de lixo, inclusive resíduos de qualquer natureza, em terrenos
localizados nas áreas urbanas e de expansão urbana deste Município, conforme Art. 131 da Lei Municipal 792/88.
3.5 É proibido queimar lixo ou quaisquer detritos ou objetos em quantidade capaz de molestar a vizinhança, conforme
Art. 10, VII, da Lei Municipal 792/88.
3.6 A ampliação e/ou diversificações das atividades, deverão ser comunicadas previamente a esta Secretaria.
3.7 A SEMMA deverá ser comunicada, imediatamente, em caso de acidentes que envolvam o Meio Ambiente.
3.8 A renovação da presente Licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da
expiração de seu prazo de validade, ficando prorrogado até a manifestação definitiva deste órgão;
3.9 Todas as fontes potencialmente poluidoras sejam atmosférica, sonora, hídrica e vibrações deverão ser mantidas
dentro dos níveis estabelecidos pela Legislação Ambiental.
3.10 Este documento não substitui outros alvarás ou quaisquer outras exigências existentes para o seu funcionamento.
3.11 A SEMMA reserva-se no direito de revogar a presente Licença no caso de descumprimento das condicionantes
acima ou de qualquer dispositivo que fira a Legislação Ambiental vigente, a emissão ou falsa descrição de informações
relevantes que subsidiam a sua expedição, ou superveniência de graves riscos ambientais.

Endereço: AVENIDA V-06, nº S/N, qd 317, lt. 0014, ;SALA 02/03 CIDADE VERA CRUZ
Área Construída: 233,42

CLAUDIO EVERSON DA SILVA E SOUZA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Se impresso, verificar sua autenticidade no portal www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br com o
código 20TPCM9BAK.
Documento emitido pelo analista: Denis Lavinda Alves Silva
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.

https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/12/cod_alvara/8500268/co_protocolo/GOP190…
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RECEBEMOS DE ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO
Data de Recebimento

Emissão: 24/07/2020
Valor: 303,10

Certificação e Assinatura do Recebedor
PROCRIAR CLINICA E COMERCIO
DE PRODTUOS VETERINARIOS

DANFE

Nº. 83
SÉRIE 2

Controle do Fisco

ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
AV V 6 QD 317 LT 14 SALA 2/3 0 CIDADE VERA CRUZ Documento Auxiliar

Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saida
No.
83

APARECIDA DE GOIANIA - GO

Fl:1 /1
CEP.:74937-600

SÉRIE

2

Natureza de Operação

Protocolo de Autorização de Uso

VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual

152203287833079

Insc.Est.da Subst.Tributaria Cnpj

107686759

Chave de Acesso da NF-e p/Consulta de Autencidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
52.20.07.34.35.164.200/0157-55-002.000.000-083-112.200.008-3

34.351.642/0001-57

DESTINATARIO REMETENTE
Nome Razão Social

Cnpj/Cpf

PROCRIAR CLINICA E COMERCIO DE PRODTUOS VETERINARIOS LTDA

Data de Emissão

18.516.715/0001-67

Endereço

Bairro/Distrito

CEP

AVENIDA LAGO DAS GARCAS No.SN KM 6 GO-040

JARDIM TROPICAL

74946-505

Município

Fone/Fax

APARECIDA DE GOIANIA

UF

Incrição Estadual

GO

105741930

24/07/2020
Data Entrada/Saida

//
Hora da Saida

FATURA

[83-A

303,10 21/08/20]

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Calculo do Icms

Valor do Icms

Base de Cáculo do Icms Substituição Valor do Icms Substituição

0,00
Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Depesas/Acessorios

0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

0,00

Espécie

Marca

303,10

000.000.000-00

Munícipio

Quantidade

303,10

Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF

Frete Por Conta
1 - Destinatario
0 - Emitente
2 - P/Conta de Terceiros 9 - Sem Frete 0

Endereço

Valor Total dos Produtos

0,00

UF

Numeração

Inscrição Estadual

Peso Bruto

Peso Líquido

0

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
Código
Produto

Descrição do Produto/Serviço

MARCA

NCMSH CSOSNCFOP

Und

Quantidade

Valor Unitário

V. TOTAL

Aliq Aliq
Icms INSS

2623

AGULHA DESC.25X7,0 22,0 G 1 C/100
DESCARPACK
LOTE SAGAAA075A* DT.VCTO 30/08/2024 QUANTIDADE 3,00

90183219 0102

5102

CX

3,00

8,90

26,70

0

1716

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CMX4,5M
ADPELE
LOTE OSH10501 DT.VCTO 06/05/2022 QUANTIDADE 3,00

30051090 0102

5102

UN

3,00

6,48

19,44

0

1872

FILGRASTIM 300MCG FILGRASTINE 1ML C/1 F/A 2 A8 R
LOTE 20041132 DT.VCTO 15/04/2022 QUANTIDADE 4,00

30021590 0102

5102

CX

4,00

64,24

256,96

0

Aliq
IPI

MISSNER

BLAU

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Valor do ISSQN

Base de Cáculo do ISSQN

0,00
DADOS ADICIONAIS
PERM O APROV DO CRED DE ICMS NO VALOR DE
0,00 CORRESP A ALIQUOTA DE 0 NOS TERMOS ART
23 DA LC 123/2006_ DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

OBSERVAÇÕES RESERVADAS AO FISCO

0,00

58

ISSN 1677-7042

Seção II
Definições
Art. 5º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas
as seguintes definições:
I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza
cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo
pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas,
de origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das
ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exija a
atuação coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal,
estadual e federal e requeira o fornecimento de serviços especiais de
saúde, públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos
especiais, eventos de grande porte);
II - Organizador do evento: pessoa física ou jurídica, de
direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo evento
de massa.
CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE EM EVENTOS DE MASSA
Seção I
Requisitos Gerais
Art. 6° Para a prestação de serviços de saúde em eventos de
massa devem ser cumpridos os requisitos descritos neste regulamento
e nas demais normativas sanitárias aplicáveis.
Art. 7º O organizador do evento é responsável por garantir a
prestação de serviços de saúde nas situações de urgência e emergência ocorridas com o público durante o evento de massa.
Art. 8° Na prestação de serviços de saúde devem ser considerados os requisitos sanitários necessários à garantia da qualidade
do atendimento ao público.
Art. 9º A prestação dos serviços de saúde pode ser realizada
pelo próprio organizador do evento ou de forma terceirizada.
Paragrafo único. A terceirização deve estar formalizada por
meio de contrato de prestação de serviço.
Art. 10 O organizador do evento é corresponsável pela segurança e qualidade do serviço prestado pela empresa terceirizada.
Art. 11 O organizador do evento deve prover infraestrutura
física, recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários para a prestação do serviço de saúde realizada no local do
evento de massa.
Art. 12 O organizador do evento deve garantir a remoção do
paciente para um serviço de saúde de maior complexidade, quando
necessário.
Parágrafo único. Todo paciente removido deve ser acompanhado por relatório legível, com identificação e assinatura do profissional assistente, que deve passar a integrar o prontuário no serviço
de saúde de maior complexidade.
Seção II
Da avaliação da conformidade dos documentos e informações apresentadas pelo
organizador do evento para realização da prestação de serviços de saúde.
Art. 13 O organizador do evento deve apresentar os seguintes documentos e informações à sede da Anvisa, em Brasília:
I - Nome do representante do organizador do evento;
II - Contato do representante do organizador do evento;
III - Identificação do profissional que responda pelas questões sanitárias durante o evento de massa;
IV - Tipo, público-alvo e estimativa de público do evento de
massa;
V - Local de realização e duração do evento, com cronograma diário de funcionamento;
VI - Leiaute do evento, incluindo as áreas destinadas à prestação de serviços de saúde, quando realizada no local;
VII - Previsão de procedimentos a serem executados nos
postos de atendimento disponibilizados no local do evento;
VIII - Cópia do contrato de prestação dos serviços terceirizados, caso houver;
IX - Descrição dos mecanismos de encaminhamento a serviços de saúde de maior complexidade;
X - Descrição dos mecanismos de gerenciamento de resíduos, especificando local de armazenamento, cronograma de coleta
e destino final dos resíduos sólidos de serviço de saúde;
XI - Descrição dos mecanismos de encaminhamento de relatório diário das ocorrências de saúde, durante o evento de massa;
XII - Outros documentos previstos em normatizações sanitárias locais;
XIII - Outros documentos e informações conforme avaliação
do risco.
Parágrafo único. Nos eventos de interesse regional os documentos e informações devem ser encaminhados ao órgão sanitário
local.
Art. 14 O prazo para disponibilização das informações e
documentos necessários à avaliação sobre a prestação de serviços de
saúde será de 120 dias antes do início do evento de massa.
Parágrafo Único. O prazo previsto no caput será de 45 dias
para efeito da Copa do Mundo FIFA 2014.
Art.15 O organizador do evento deve garantir o acesso das
autoridades sanitárias à área de realização do evento de massa.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16 O descumprimento das disposições contidas nesta
Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº. 6.437, de
20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.
Art. 17 A presente Resolução entra em vigência na data de
sua publicação.
DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente
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RESOLUÇÃO - RDC N o- 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas
de Fabricação para fins de registro de Produtos para Saúde e dá outras providências.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV,
do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§
1° e 3° do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do
Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006,
republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações,
tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art.
7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo
de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº
422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de
2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente , determino a sua publicação:
Art. 1º Esta Resolução define os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação - BPF
necessários para fins de registro de produtos para saúde.
Art. 2º O protocolo do pedido de certificação de Boas Práticas de Fabricação será aceito para efeito de peticionamento, bem
como início da análise nas petições de concessão de registro, revalidação de registro, alteração/inclusão de fabricante, todas relacionadas a produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e
IV.
Parágrafo único. O deferimento das solicitações de concessão de registro e alteração/inclusão de fabricante, conforme caput,
fica condicionado à publicação de Certificado de Boas Práticas de
Fabricação - CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento
dos demais requisitos para registro de produtos para saúde.
Art. 3º O art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC
no 39, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 4º .............
Parágrafo único. A concessão da certificação de que trata o
caput deste artigo poderá ocorrer mediante apresentação de relatório
de auditoria válido, emitido por organismo auditor terceiro, conforme
programas específicos, ambos reconhecidos pela ANVISA". (NR)
Art. 4º O art. 24 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC
no 39, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 24 .............
§1º O Certificado descreverá para cada linha de produção as
respectivas classes de risco de produtos para as quais o estabelecimento encontra-se em conformidade com os requisitos preconizados
pelas normas vigentes de Boas Práticas.
§2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde
enquadrados nas classes I e II." (NR)
Art. 5º O disposto nesta Resolução não isenta as empresas
fabricantes e os importadores da obrigação de assegurar que os produtos para saúde por ela comercializados, independentemente de sua
classe de risco, tenham sido fabricados e distribuídos com observância das normas de Boas Práticas de Fabricação aplicáveis editadas
pela ANVISA.
Art. 6º Ficam revogados a Resolução da Diretoria Colegiada
- RDC no. 25, de 21 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da
União nº 96, de 22 de maio de 2009, Seção 1, pág. 48, o inciso VIII
do art. 5º, § 2º do art. 8º e o inciso IV do art. 9º, da Instrução
Normativa nº 13, de 22 de outubro de 2009, publicada no Diário
Oficial da União nº 203, de 23 de outubro de 2009, Seção 1, pág.
62.
Art. 7º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor
na data de sua publicação.
DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente
RESOLUÇÃO - RDC N° 14, DE 28 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas, seus limites de tolerância e dá outras
providências.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV,
do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§
1° e 3° do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do
Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006,
republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações,
tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art.
7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo
de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº
422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de
2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente , determino a sua publicação:
Art. 1° Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece
os requisitos mínimos para avaliação de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas e seus limites de
tolerância.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Seção I
Objetivo

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012014033100104

Nº 61, segunda-feira, 31 de março de 2014
Art. 2° Este regulamento possui o objetivo de estabelecer as
disposições gerais para avaliar a presença de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas, indicativas de riscos à saúde humana
e/ou as indicativas de falhas na aplicação das boas práticas na cadeia
produtiva de alimentos e bebidas, e fixar seus limites de tolerância.
Seção II
Abrangência
Art. 3° Este regulamento se aplica aos alimentos, inclusive
águas envasadas, bebidas, matérias-primas, ingredientes, aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia de fabricação, embalados
ou a granel, destinados ao consumo humano.
Parágrafo único. Excluem-se deste regulamento os aspectos
de fraude, impurezas e defeitos que já estejam previstos nos regulamentos técnicos específicos ou ainda aqueles alimentos e bebidas
adicionados de ingredientes previstos nos padrões de identidade e
qualidade, exceto aqueles que podem representar risco à saúde.
Seção III
Definições
Art. 4° Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas
as seguintes definições:
I - alimento embalado: é todo alimento contido em uma
embalagem pronta para ser oferecida ao consumidor;
II - alimento a granel: alimento medido e embalado na presença do consumidor;
III - alimento deteriorado: aquele que apresenta alterações
indesejáveis das características sensoriais e/ou físicas e/ou químicas,
em decorrência da ação de microrganismos e/ou por reações químicas
e/ou alterações físicas;
IV - alimento infestado por artrópodes: aquele onde há presença de qualquer estágio do ciclo de vida do animal (vivo ou morto),
ou evidência de sua presença (tais como excrementos, teias, exúvias,
resíduos de produtos atacados) ou ainda, o estabelecimento de uma
população reprodutivamente ativa. Os artrópodes considerados neste
caso devem ser aqueles que utilizam o alimento e são capazes de
causar dano extensivo ao mesmo;
V - boas práticas: procedimentos que devem ser adotados a
fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos
produtos alimentícios com os regulamentos técnicos;
VI - matéria estranha: qualquer material não constituinte do
produto associado a condições ou práticas inadequadas na produção,
manipulação, armazenamento ou distribuição;
VII - matérias estranhas macroscópicas: são aquelas detectadas por observação direta (olho nu), podendo ser confirmada com
auxílio de instrumentos ópticos;
VIII - matérias estranhas microscópicas: são aquelas detectadas com auxílio de instrumentos ópticos, com aumento mínimo de
30 vezes;
IX - matérias estranhas inevitáveis: são aquelas que ocorrem
no alimento mesmo com a aplicação das Boas Práticas;
X - matérias estranhas indicativas de riscos à saúde humana:
são aquelas detectadas macroscopicamente e/ou microscopicamente,
capazes de veicular agentes patogênicos para os alimentos e/ou de
causar danos ao consumidor, abrangendo:
a)insetos: baratas, formigas, moscas que se reproduzem ou
que tem por hábito manter contato com fezes, cadáveres e lixo, bem
como barbeiros, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes;
b)roedores: rato, ratazana e camundongo, inteiros ou em partes;
c)outros animais: morcego e pombo, inteiros ou em partes;
d)excrementos de animais, exceto os de artrópodes considerados próprios da cultura e do armazenamento;
e)parasitos: helmintos e protozoários, em qualquer fase de
desenvolvimento, associados a agravos a saúde humana;
f)objetos rígidos, pontiagudos e ou cortantes, iguais ou maiores que 7 mm (medido na maior dimensão), que podem causar lesões
ao consumidor, tais como: fragmentos de osso e metal; lasca de
madeira; e plástico rígido;
g)objetos rígidos, com diâmetros iguais ou maiores que 2
mm (medido na maior dimensão), que podem causar lesões ao consumidor, tais como: pedra, metal, dentes, caroço inteiro ou fragmentado;
h)fragmentos de vidro de qualquer tamanho ou formato; e
i)filmes plásticos que possam causar danos à saúde do consumidor.
XI - matérias estranhas indicativas de falhas das Boas Práticas: são aquelas detectadas macroscopicamente e/ou microscopicamente, abrangendo:
a)artrópodes considerados próprios da cultura e do armazenamento, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos,
inteiros ou em partes, exúvias, teias e excrementos, exceto os previstos como indicativos de risco no inciso X deste artigo;
b)partes indesejáveis da matéria-prima não contemplada nos
regulamentos técnicos específicos, exceto os previstos como indicativos de risco no inciso X deste artigo;
c)pelos humanos e de outros animais, exceto os previstos
como indicativos de risco no inciso X deste artigo;
d)areia, terra e outras partículas macroscópicas exceto as
previstas como indicativos de risco no inciso X deste artigo;
e)fungos filamentosos e leveduriformes que não sejam característicos dos produtos; e
f)contaminações incidentais: animais vertebrados ou invertebrados não citados acima, e outros materiais não relacionados ao
processo produtivo.
XII - partes indesejáveis ou impurezas: são partes de vegetais
ou de animais que interferem na qualidade do produto, como cascas,
pedúnculos, pecíolos, cartilagens, aponevroses, ossos, penas e pêlos
animais e partículas carbonizadas do alimento advindas do processamento ou não removidas pelo mesmo;
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