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Secrêtaria Municipâl de Administrâção Departamento de Licitações

coNVocACÃo pann cELEBRA CA O DO CONTRATO

§>'

Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - MA convoca a empresa
Dislribuidora de Medicamentos Saúde & Vida Ltda, localizada na Avenida das Nações Unidas
n' 834 Vermelha - Cep: 64019-230 Teresina - PI, inscrita no CNPJ sob o no
10.645.510/0001-70 e Inscrição Estadual N" 12.516.519-6, representada por Douglas Flenrique
da Silva Macedo, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n' 2584573 SSP-SP, inscrito
no CPF sob o n" 008.657.863-48, para assinatura do Contrato administrativo para Contratação
Emergencial De Empresa Para Fomecimento De Medicamentos, Materiais de Consumo Medico
Hospitalar e Materiais de Limpeza Hospitalar, para uso no combate ao Covid 19, No Âmbito Da
Secretaria Municipal De Saúde De Miranda Do Norte - Ma. O represente legal da empresa
deverá comparecer em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), no horario das 08h:00min (oito
horas) às I 3h:00min (treze horas), munido dos seguintes documentos:
PROPRIETARIO DIRIGEN'IE OU ASSEMELHAD(): Códula dc
Identidade ou documento equivalente e Estatuto ou Contrato Social que comprovem sua
capacidade de representante legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de
direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado,
deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição,
devidamente arquivada na Junta Comercial.
Sc PROCURADOR: Cédula dc ldentidade ou documento equivalente c cópia
devidamente autenticada ou a ser autenticada pela Comissão Permanente de Licitação.
mediante a apresentação dos originais para confronto, do Instrumento Público ou
Particular de Mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório, outorgando
expressamente poderes para emitir declarações, receber intimação, assinar termo dc
contrato, dar e receber quitação, assim como praticar todos os demais atos em nome da
empresa contratada. A procuração ficará retida no processo de contratação.

Se SÓCIO

Na assinatura do contrato, a empresa também deverá apresentar CeÍidão Negativa
(ou Positiva com efeitos de negativa) de tributos Federais, Estaduais e Municipais, bem como
Certidão de Regularidade com o FGTS e Certidão Negativa de Débito Trabalhista CND-|, todos
referentes à sede ou filiar paÍicipante do certame.
O não-alendimento

mplicará nas sanções prevista em Lei.
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