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Rua Allan Kardec, 157, Agronômica, Florianópolis 

Fone: (48) 2107-0200  0800 725 0200   E

 

A ABEPOM - Associação Beneficente dos Militares Estaduais de Santa Catarina possui mais de 

16.000 associados em todo o Estado de Santa Catarina. São associados Bombeiros e Policiais 

Militares, funcionários da ABEPOM, funcionários Civis Militares e Pensioni

Nosso convenio funciona da seguinte forma: 

o Liberamos uma senha de acesso ao nosso site, onde as vendas serão inseridas.  

o É obrigatório a apresentação do 

desconto através do convenio; 

o Não é necessário realizar relatórios ou fechamentos, pois o sistema faz isso 

automaticamente;  

o Taxa administrativa de 7% sob o total das vendas do mês, retida no repasse; 

o O período de vendas é do dia 01 ao dia 30/31 e o pagamento é feito através de DOC na 

conta da farmácia entre os dias 10 e 15 do mês subsequente às vendas; 

o O parcelamento das compras na folha do associado é feito pela ABEPOM, e o repasse a 

farmácia será feito em uma vez; 

o Cada associado possui um limite de margem, dependendo do valor da renda e 

descontos constantes no código da ABEPOM. Na de falta de limite ou qualquer outro 

problema no momento da inclusão da venda, é necessário fazer contato com a 

ABEPOM nos tels 48 21070200 ou 0800 725 0200 para averiguação; 

o Não nos responsabilizamos por vendas efe

posterior inclusão no sistema. Em caso da falta de margem a farmácia deverá cobrar 

diretamente do associado, concedendo o desconto acordado em contrato.  

Documentos necessários: 

� Cartão CNPJ  

� Contrato Social  

� Alvará Sanitário  

� CRF do responsável técnico 

� Dados Bancários (nome banco, n° AG e n° C/C) em nome da razão social) 

� Telefones de contato 

� E-mail do responsável que ira assinar o contrato.

Os documentos devem ser escaneados e enviados por
A assinatura do contrato é eletrônica, um link do 
para coleta da assinatura. 
encaminhamos ao Setor de Marketing para divulgação
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Associação Beneficente dos Militares Estaduais de S anta Catarina  
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CONVÊNIO COM FARMÁCIAS  

Associação Beneficente dos Militares Estaduais de Santa Catarina possui mais de 

16.000 associados em todo o Estado de Santa Catarina. São associados Bombeiros e Policiais 

Militares, funcionários da ABEPOM, funcionários Civis Militares e Pensionistas da PM.  

Nosso convenio funciona da seguinte forma:  

Liberamos uma senha de acesso ao nosso site, onde as vendas serão inseridas.  

É obrigatório a apresentação do Cartão do Associado para efetuar vendas com 

desconto através do convenio;  

ário realizar relatórios ou fechamentos, pois o sistema faz isso 

Taxa administrativa de 7% sob o total das vendas do mês, retida no repasse; 

O período de vendas é do dia 01 ao dia 30/31 e o pagamento é feito através de DOC na 

rmácia entre os dias 10 e 15 do mês subsequente às vendas; 

O parcelamento das compras na folha do associado é feito pela ABEPOM, e o repasse a 

farmácia será feito em uma vez;  

Cada associado possui um limite de margem, dependendo do valor da renda e 

ntos constantes no código da ABEPOM. Na de falta de limite ou qualquer outro 

problema no momento da inclusão da venda, é necessário fazer contato com a 

ABEPOM nos tels 48 21070200 ou 0800 725 0200 para averiguação;  

Não nos responsabilizamos por vendas efetuadas sem limite de margem, para 

posterior inclusão no sistema. Em caso da falta de margem a farmácia deverá cobrar 

diretamente do associado, concedendo o desconto acordado em contrato.  

CRF do responsável técnico  

Dados Bancários (nome banco, n° AG e n° C/C) em nome da razão social) 

Telefones de contato  

mail do responsável que ira assinar o contrato.  

ser escaneados e enviados por E-mail. 
ato é eletrônica, um link do Clicksign será enviado ao email informado 

 Após assinado pelas partes, enviamos a senha de acesso
encaminhamos ao Setor de Marketing para divulgação.   
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mail: atendimento@abepom.org.br     Site: www.abepom.com.br 

Associação Beneficente dos Militares Estaduais de Santa Catarina possui mais de 

16.000 associados em todo o Estado de Santa Catarina. São associados Bombeiros e Policiais 

stas da PM.   

Liberamos uma senha de acesso ao nosso site, onde as vendas serão inseridas.   

para efetuar vendas com 

ário realizar relatórios ou fechamentos, pois o sistema faz isso 

Taxa administrativa de 7% sob o total das vendas do mês, retida no repasse;  

O período de vendas é do dia 01 ao dia 30/31 e o pagamento é feito através de DOC na 

rmácia entre os dias 10 e 15 do mês subsequente às vendas;  

O parcelamento das compras na folha do associado é feito pela ABEPOM, e o repasse a 

Cada associado possui um limite de margem, dependendo do valor da renda e 

ntos constantes no código da ABEPOM. Na de falta de limite ou qualquer outro 

problema no momento da inclusão da venda, é necessário fazer contato com a 

 

tuadas sem limite de margem, para 

posterior inclusão no sistema. Em caso da falta de margem a farmácia deverá cobrar 

diretamente do associado, concedendo o desconto acordado em contrato.   

Dados Bancários (nome banco, n° AG e n° C/C) em nome da razão social)  

será enviado ao email informado 
senha de acesso e 


