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Ofício n° 157/20 SMS  

 

Una(Ba), 26 de Agosto de 2020. 
. C00002 

limo. Sr. 
CAIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS 
Coordenador Licitações e Contratos 
Una-Ba 

Solicitamos, com base na Lei Federal n° 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do corona vírus responsável pelo surto de 2019, especificamente o 
art. 4° e art 4°-E da referida lei, abertura de processo administrativo visando contrafação de 
empresa especializada no fornecimento de MEDICAMENTO PROFILÁTICO AO 
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICfP10 DE UNA-BA, em face da exposição que 
segue: 

Considerando a pandemia do novo "Carona Vírus" (COVID-19), assim reconhecida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), que vem causando vertiginosas mortes e 
contaminações em todo o mundo, sobretudo no Brasil; 

Considerando a Lei Federal n° 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020; 

Considerando o Decreto Legislativo Federal n° 6, de 20 de Março de 2020; 

Considerando Decreto Estadual n° 19.528 de 16 de Março de 2020; 

Considerando a edição do Decreto Municipal n° 483, de 23 de Março de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 486. de 26 de Março de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 489, de 01 de Abril de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 490, de 06 de Abril de 2020; 

Considerando Decreto Legislativo Estadual n° 2079, de 08 de Abril de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n°491, de 14 de Abril de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 493, de 28 de Abril de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 497, de 12 de Maio de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 500, de 27 de Maio de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 505, de 12 de Junho de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 507. de 23 de Junho de 2020: 

Considerando Decreto Municipal n° 520, de 07 de Julho de 2020. 
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Considerando Decreto Municipal n° 522, de 14 de Julho de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n°527, de 21 de Julho de 2020; 
	 ft10003 

Considerando Decreto Municipal n° 530, de 04 de Agosto de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 538, de 17 de Agosto de 2020; 

Considerando a quantidade de casos confirmados no Estado da Bahia, que já somam 
240.939 pessoas contaminadas por COVID-19, conforme se comprova através do boletim 
epidemiológico do Estado da Bahia de 26/07/2020, em anexo e disponível através do link: 
bi.saude.ba.gov.br/transparenciat  

Considerando que o município de Una possui atualmente 285 casos monitorados, 1.217 
casos descartados. 25 casos aguardando resultados laboratoriais e principalmente 248 
casos confirmados de COVID-19, conforme boletim epidemiológico municipal em anexo 
datado de 25/08/2020; 

Considerando que o atual perfil epidemiológico do município, onde já se observa a 
contaminação comunitária, exige a adoção novas medidas para o enfrentamento à 
pandemia; 

Considerando a urgência na adoção de medidas de controle eficazes e oportunas com 
vistas à contenção do avanço da doença no município de Una; 

Considerando a necessidade de utilização de medicamentos para tratamento da COVID-
19, evitando-se o agravamento do quadro clínico dos pacientes e, consequentemente, 
óbitos; 

Considerando que a Ivermectina vem sendo apontada por diversos estudos como uma 
droga promissora tanto para o tratamento quanto para a profilaxia da doença, 
apresentando uma boa relação custo-benefício; 

Considerando que a Ivermectina é um fármaco já constante na Relação Municipal de 
Medicamentos (REMUME), amplamente utilizado no município; 

Considerando o Protocolo Municipal para uso da lvermectina, instituído pelo município de 
Una em 13 de julho de 2020 (em anexo); 

Considerando que o referido protocolo foi amplamente discutido pelo Comité Gestor 
Municipal para enfrentamento da emergência de saúde pública, instituído pelo Decreto 
Municipal n°512 de 30/06/2020 (em anexo); 

Considerando as deliberações do Comitê Gestor Municipal para enfrentamento da 
emergência de saúde pública, no que se refere à aquisição do fármaco Ivermectina 
(anexo); 

Considerando as etapas definidas no Protocolo Municipal para uso da Ivermectina, de 
modo que nesse momento o município se encontra na transição entre a segunda e terceira 
etapas de utilização do medicamento: 
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"2° etapa: Profissionais de Saúde, Desenvolvimento Social, Segurança Pública, 
colaboradores que atuam nas barreiras sanitárias, instituições financeiras, educacionais e de 
Longa Permanência (profissionais e usuários). 3° etapa: pacientes com Comorbidades." 

Considerando que o município realizou ampla pesquisa de pre.ços no mercado regional e 
nacional, visando aquisição do referido medicamento, com melhor proposta para a 
Administração Pública Municipal: 

Considerando que, para escolha do fornecedor, além do melhor oferta foi levando em 
consideração a qualidade do produto ofertado e também o prazo de entrega, pois no 
momento o não atendimento imediato do item solicitado, dada a sua natureza essencial 
de fruição, pode ocasionar risco e prejuízo à Administração Municipal: 

Considerando que o municipio, depois de análise dos propostas recebidas, identificou que 
a todos as empresas participantes do processo cotaram o item da Fabricante VITAMEDIC; 

Considerando que o referido Fabricante também apresentou proposta ao município; 
Considerando que a Empresa VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, encontra-se 
regular nos termos da legislação brasileira e preenche os requisitos mínimos legais e, nos 
termos de sua proposto, ofereceu preços compatíveis com os praticados no mercado no 
momento atual e com as condições definidas, conforme verificado pela Administração; 

Assim, solicitamos a contratação direta com base na Lei Federal n° 13.979, de 06 de 
Fevereiro de 2020, de empresa especializada no fornecimento MEDICAMENTO 
PROFILÁTICO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE UNA-BA, pelo valor 
Global de R$ 42.500,00 (Quarenta e dois Mil e Quinhentos Reais), através da empresa 
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ n°30.222.814/0001-31. 

Atenciosamente, 

vetgbv-ti, 
GLEICIANE BIRSCHNER HORA 

Secretária de Saúde 
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PROTOCOLO MUNICIPAL PARA O USO DA IVERMECTINA 

- 
Apresentação: 

I r 
, 

A busca por estratégiasiquiprobio-vamefetivo co'ritrole da COVID-19 tem se 

constituído num grande desàfiopara'o-  Poder*Públicnos seus diversos níveis de 

gestão. Nessa perspectiva, tem-se colocado em prática todas as medidas 

recomendadas pela Organiiação Mundial-de Saúde e Ministério da Saúde. No entanto, 

	

. 1! 	40-"" • 
o número de casos continua se elevando, .séndo registrados cada vez mais óbitos 

	

; 	 - 
causados pela COVID-19.L

--' 	/PÁi• N 	1 1 
A criação de novas .ferramentas

/ eitecriologiaál pariá o adequado controle da 

disseminação da dadoença, b.ern comoinavtireação 	iiCissíveis complicações tem 

demandado grandes esforços dà comunidade .ciehtífica: Assim, diversos estudos 
i•\ 	• / //• 

encontram-se em andamento, alguns-dom.res.ç.iltados,p/rélihlináres promissores. 
7. ' 	\ 	 . 

Em se tratand6 deNumiagenté etiolágico novo"; até erítão desconhecido, pouco 

estudado, a cada dia súrgem novas.descobertas:.Nogys se refere ao tratamento, ainda 
's?( `Ipn.taNC., 

não foram identificados fármacos-comeficácia?comprovada. Isso se deve ao fato de 

que estudos dessa natureza demandam tempo, e nesse meio termo vidas humanas 

estão sendo ceifadas-ZSTADO DA BAHIA 
Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Saúde de Una-BA, por meio do seu 

Comitê Gestor Municipal para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional, decorrente do surto pandêmico da COVID-19, elaborou este 

protocolo de tratamento para pacientes acometidos pelo novo coronavírus (SARS-CoV-

2), para servir como referência para seus profissionais de saúde frente a essa grave 

situação que ora acomete não só o município de Una, mas o mundo. 

O presente protocolo vem integrar o Plano Municipal de Contingência, agregando 

novas condutas, devendo ser divulgado entre os profissionais de saúde que atuam na 

rede municipal. 
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Introdução: 

O primeiro caso da pandemia pelo novo coronavirus (SARS-00V-2), foi 

identificado em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro do último ano. Desde então, 

os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo: primeiro pelo continente 

asiático, e depois pelos demais países e continentes. 

No dia 25 de fevereiro, foi identificado o primeiro caso da doença no Brasil, em 

São Paulo, em um paciente que esteve em viagem na Itália. Com  isso, o Brasil passou 

a ser o primeiro pais da América Latina com caso confirmado desse novo vírus que 

naquele momento já havia causado 2.708 óbitos pelo mundo. 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o surto 

da doença como pandemia. Poucos dias depois, foi confirmada a primeira morte no 

Brasil, em São Paulo. Progressivamente, houveram notificações de casos novos em 

outros estados brasileiros. Inicialmente, os casos existentes foram identificados como 

importados. 

Em 20 de março de, .,(202-04.6*Ministérinia'ràalide-,OtblicOU a Portaria n° 454, 
tL tdA 

declarando, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do novo 
-ar' 

coronavírus (COVID-19) sendo "premente a necessidade de envidar todos os esforços 

em reduzir a transmissibilidade e oportunizar manejo adequado dos casos leves na 
r-.', I t-1 I n. / I .11-11 rin r-s 

rede de atenção primária à saúde e dos casos graves na rede de urgência/emergência 

e hospitalar". (Ministério da Saúde, 2020) 

A condução dos pacientes suspeitos/confirmados para COVID-19 precisa receber 

um cuidado especial pela alta transmissibilidade do vírus e potencial evolução para 

formas graves de alguns infectados. Identifica-se um risco potencial para ocorrência de 

complicações aumentado nos indivíduos idosos e entre aqueles portadores de 

comorbidades, o que não implica na ausência de possibilidade de complicações entre 

os jovens e considerados "saudáveis". 

No que se refere ao tratamento medicamentoso da COVID-19 e suas 

complicações, desde o início da pandemia tem sido realizados estudos com diversos 
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fármacos, não havendo no momento um consenso na comunidade científica acerca de 

um protocolo que seja 100% eficiente e garanta a cura da doença. 

Dentre esses medicamentos em estudo, a lvermectina tem protagonizado várias 
discussões entre cientistas e pesquisadoresrgerando opiniões divergentes, tal qual 

.% 	 LA44 tem-se presenciado quanto a outros fármacos.como al-lidro-xicloroquina e Cloroquina. 0-  

UiUJ  
III -s- 
t 

1. Caracterização do Mupicipio_e:Pírtilnidemiológic67  
I 

• 1)- 	 c 
O município de Una está situado no litolel"sul,u6 Estado da Bahia (microrregião 

)1  id Lr:". 11 sul), distancia-se da capital em 548:km e,pessui unia-ãrea geográfica de 1.222,49 km2. 

	

rni 	kr). 
Encontra-se numa altitude 1de-40m entrelaçago 	mar e faz divisa com os 

municípios de Ilhéus, Buerarema, São José. da Vitória Arataca, Santa Luzia e 
!B 	4.44,  

• 

	

% 	1 it 	1* Í4%•\ II  Or 
Canavieiras. Foi fundado em 02 de agoàtbldel890 e elevado à categoria de cidade no 

ano de 1939. 
Possui um climetropica4wente e úmidcirAs chuvas são bem distribuídas ao longo 

(t do ano, embora ocorra.maiorjodice.deprecipita?ãq•dere7ereiro-a abril. A temperatura 
.\N%r 

média anual da cidade é de.247°C▪ vSuareconomia é baseada na agricultura 

(predominantemente), pecuária e turismtf."--- 
Conforme o censo.IBGE (2010),sua população‘corresponde a 24.110 habitantes, 

rz 	 Lei," o'-N rdim 
010 	apresentando uma densidade demográfica de 20,48 hab/km2. Dentre a população 

residente, 9.080 munícipes vivem na zona rural, enquanto que 15.030 vivem na zona 

urbana. O município é dividido administrativamente em: Una-Sede, Colônia, 

Comandatuba, Vila Brasil e Pedras de Una. 

No que se refere à estrutura existente para a assistência à saúde da população, 

o município dispõe no âmbito da Atenção Básica de 11 unidades de saúde, distribuídas 
em 09 unidades de saúde da família, 01 unidade básica de saúde e 01 centro de 
especialidades. O município possui, ainda, uma equipe do PACS. A cobertura da 

Atenção Básica está estimada em 100%. 
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Existem, ainda, outros serviços na rede de atenção à saúde no município, como 

o CAPS, o NASF e o Programa Melhor em Casa, que atuam de forma integrada e 

articulada com a Atenção Básica. 

O município dispõe de um hospitaltde pequeno porte, o Hospital Municipal Frei 
.-rn 	-1•1-• 	sabj-44 Silvério, que possui 49 leitos para.; internaçad,dcuirfuncióhamento é custeado pelo 
NON1r; r: I d. 41 	.41 município e que presta assistenciarexclusiyamente áb SUS. Nas dependências do 
t• 

Hospital Municipal encontrase.inatalà& o-laboratório municipal. 

Encontra-se implantado:oLPrograrnSaúde na Eábola (PSE), que desenvolve 

ações voltadas à promoçãO:da saúde -junto à comunidade escolar, em parceria com a • Secretaria Municipal de Eauoação7-4: 	 . m 
, 	NN 4n.. ! 

As ações de enfrentárnent6 à.COVID,19:forarririniciadas no município no mês de 
ri 	1! 

fevereiro, mediante realização-das prifflairas•Oapacitaçoes tom as equipes de saúde, : 	./ 	 • 
divulgando as informações- diláponi,bi

4
lizadas-„,pela OMS e Ministério da Saúde, 

-'1 	 1\ , 	 / 	' 
enfatizando principalmentkaquanto às niedidás.preventivg e diagnóstico precoce dos . 	 r 	111 
casos. 	 \ 	 -7-1/ 

• ------------, • • 
Adotou-se como/importantes estratégia 	vigilâríciat monitoramento de viajantes 

• 5 	1/4 	\\ 
que chegavam ao múnicípio;:sendoldentificadosTtaritopelas equipes de saúde (PSF) 

. - 	•\ 
quanto pelos profissionais que- atifimrgnas..barreiras /sanitárias. Estão atuando nas 

barreiras sanitárias não somente os-colabbrãdorés da Secretaria Municipal de Saúde, 

mas também servidores-municipais,lotados em, outras secretarias, que compreendem 
• is-U--; 

011 	a necessidade da sOiria de esforços para o melhor enfrentamento a essa pandemia. 

No município de Una, o primeiro caso da COVID-19 foi notificado em 12/04/2020. 

Trata-se de um profissional de saúde que esteve em contato no seu ambiente de 

trabalho com outro profissional de saúde residente em outro município e que teve 

diagnóstico confirmado da doença. 

Desde então, até a Semana Epidemiológica (SE) n° 28 foram confirmados 83 

casos da doença. Destes, 22 receberam alta por cura, 60 pacientes encontram-se no 

período de infecção ativa, em isolamento domiciliar e foi registrado 1 óbito. 

Tendo em vista a impossibilidade de estabelecer, mediante investigação 

epidemiológica dos casos, a vinculação epidemiológica entre os casos identificados de 

Fundo Municipal de Saúde de Una 
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COVID-19 a partir da 248  Semana Epidemiológica, admite-se que no território do 

município de Una já se tem a transmissão comunitária. 

Foram notificados à vigilância epidemiológica 1.250 casos suspeitos, sendo 

coletadas amostras para análise-no LACEN. íDentre eles houveram 83 casos 
§, 	4-‘4.44./ /3/4. 

confirmados (6,7%), 1.103.1descartádosí(88,2%)1e. 64 aguardam resultado (5,1%) 

(Tabela 1). 	 :"Y 	. 	
,..-; 

_ 
Tabela 1. Distribuição de casos notificadoíde COVID-19, segundo situação da 
investig 

Fonte: GAULACENNIEP/SMS Una, em 12107/2020. 	 f, 
.1  

\k1. 
O gráfico 1 apresenta a;distribuiçao dos

. 
 casos confirmados da COVID-19 

p 
segundo a faixa etária. Observalse:umá:maiorconcentraçao de casos em indivíduos 

•\; 
adultos jovens (20-29 anos) e entidosos.," 

'7-• • rik,_) - 
Gráfico 1: Distribuição dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária, 
Una-BA, 2020. 	 1-11-1 fl4 IZ:t A I-! I A 

Fonte: VIEP/SMS Una, em 12/07/2020. 
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Classificação 	• 	 - ---="-. N° Casos To 

Confirmados' 	.": k\-\\)  .,:iri.. -;,...L., . _..ii 183 6,7 

Descartados 	1, 	\,.. 	?:;'' 	i  
I 

)1103 88,2 

Em investigação (aguardando' re'sültado) -. i64 5,1 

Total 	
..t , 	Y.. 	-_. .r( 	 j , 

rl t 	1\ 	i 
8 41250 . 100 
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Fazendo uma análise acerca da presença de sintomas relatados pelos indivíduos 

que tiveram confirmação da doença, observa-se que a grande maioria (64%) não referiu 

sintomas, o que demanda maiores esforços da equipe de vigilância a fim de identificar 

esses casos assintomáticos, potenciais dipsemjnadores da COVID-19. (Gráfico 2) 

Gráfico 2. Distribuição dos casos confirmados, segundo sinais e sintomas 
relatados, Una-BA, 2020.  

Fonte: VIEP/SMS Una, em 12/0,7/2020. 	
, /7/ 

Quanto à variável,táéxb;•' rião:foramjobsen.tardáá•;diferenças significativas na 

distribuição dos casos confirriládlbâ:de COVID-19.(50,6% do sexo feminino e 49,4% do 

sexo masculino) (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Distribui ão-dos caSós confirmados se undo sexo Una-BA, 2020. 

Fonte: VIEP/SMS Una, em 12/07/2020. 
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No que se refere à distribuição de casos no território do município, observa-se 

uma maior concentração de casos na área do Centro. A segunda localidade com maior 

concentração de casos é o distrito de Lençóis, localizada no litoral, onde pessoas que 

residem em outros municípios.contelevada incidência de COVID-19 e que vêm aos 

finais de semana para suas casas delveraneio-(Tab.;e1a.(2) ....- 	- 

Tabela 2: Distribuição dos)casos, segundoloèalidade, SE 01 a 28, Una-BA, 2020. 

LOCALIDADE - --- W-de Casot- 
Centro 38 
Colônia,- -= r--r-04- . 

Comandatubax.1/4 	j•'' 01 	:, 
Lençóist‘ ` V:  15 . 

Pindorarna• 	t• 01 
Rio Doce 	• . 	02 	o 
Sánta Rita 	fl,,- - 1 	04 
Bairro Novo. '----; Fi. \-\, 01,1  

Súcupira 	ki-,1$.1,`• 103 	ti' 
Cariva`,:, 	. W ut.".--.02 	/// 

/ 	' Cotias 	! '.--.:• _:'-'.' 02 //n- 
,/' Marcel.Gáriem 021.; 	/ 
‘ 	• 	Pedras----. - • 	02"s:Ct 
QueimaddGrande - 	-: r 03, 	l' 	' 

Urbis 	' 1/4.-. 	'i- ,1 ) ‘... -t'03 
TOTAL • 83 

Fonte: VIEP/SMS Una, em 12107/2020. 

fr-R-risnn nA fztAl--! A 
Desde o início soda epandemiaro município realizou o monitoramento de cerca de 

2.780 pacientes, conforme boletim epidemiológico divulgado no dia 12/07/2020. O 

monitoramento dos casos tem sido realizado mediante ações articuladas entre a 

vigilância epidemiológica e equipes da Atenção Primária à Saúde. Os sintomáticos 

respiratórios também estão sendo monitorados pelas equipes. 

No atual momento, continuam sendo imprescindíveis o distanciamento social, 

adoção de medidas higiênicas por toda a comunidade (uso de máscaras, higienização 

das mãos e ambientes), além da adesão ao isolamento quando indicado e demais 

condutas orientadas pelas autoridades sanitárias. 
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2. Caracterização da ivermectina: 

A ivermectina é uma substância antiparasitária (contra vermes, parasitas e 

ácaros). Trata-se de um antiparasitário de amplo espectro, derivado das avermectinas, 
% 	 •• -b-• 

uma classe isolada de produtos-difermenta0o.doStreptothyces avermitilis. Com  uso 
'.(7" 	11  

bem difundido, sendo utilizadawor tddo p mundo há mais -de 40 anos, justamente por 
V,: 	 _ • es 

apresentar um perfil de efic,áCiateTsegurança-relacionado ao uso. Estudos in vitro 
-I 	- 

apontam a inibição da repíicação:viraet "-c—o-n-ãiderida-unnavdroga com ótimo perfil de 

411 	
tolerabilidade e segurança rio que diz respeito as reações adversas. 

_ 
Trata-se de um dos medicamentos em estudo que recentemente tem chamado a ; 	1%,\ 	- 	• 	- 

atenção da comunidade científica no combate a COVID-19 de forma precoce. O uso 
1; 	 : ganhou destaque a partii.  'do mês dê-/"abril;. depois" de .um estudo da Biomedicine . ; 

Discovery Institute (BDI), em Melbourriei(ÁÁ'rália), ipublicado na Antiviral Research, 
F1 /4 . indicando que o medicamento foi capaz;•cle conter /o avanço e inibir a replicação do 

SARS-CoV-2 em testes In vitro. 

, 

 -;> 	1)-#  h 	\

O referido estudo com - técnica in vitro -constatot(uma redução de 93% no RNA 
(' virai presente no sobrenddanteem---24h :das;amostraviratadas com ivermectina. 

	

' -; 	- - 	- 	- 
Observou-se, ainda, redução de 99;8% noRNA-vireassociado a células tratadas com 

tt-tt N.,  
ivermectina. Em 48 h, esse efeito corresporideu a uma redução de cerca de 5000 vezes 

no RNA virai em amostras tratadas-com esse fármaco em comparação com amostras- 
1 	 un csm t r1 

controle. Desse modo, concluiu-se que o tratamento com ivermectina teve como 

resultado a eliminação de praticamente todo o material genético virai em 48 h. Cumpre 

ressaltar que nenhuma toxicidade foi observada com o medicamento em qualquer 

ponto do tempo. (CALY et al., 2020). 

Tal fármaco, aprovado pela FDA Americana, também é conhecido por possuir 

atividade antiviral de amplo espectro contra o número de vírus em condições in vitro. O 

mecanismo pelo qual a ivermectina respondeu contra o vírus SARS-CoV-19 não é 

conhecido e acreditava-se que estivesse funcionando da mesma maneira que agia em 

outros vírus, inibindo a importação nuclear de proteínas virais e hospedeiras, 

produzindo assim o aumento da resposta antiviral. (CHOUDHARY et al., 2020) 

Fundo Municipal de Saúde de Una 
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11,  
tanto RNA quanto DNA-virus.',Como 6•SARS-C6W2 e:urri vírus de RNA, a atividade 

antiviral da ivermectina pode ser .rt-iediácia-  pila inibição 'do transporte nuclear de 

proteínas visais mediado por importina a/p. 
411 	

A eficácia clínica e a utilidade da ivermectina _ . _ . 
em pacientes infectados áóm SARS-Co-2 -  sãO imprévisíYeis, pois estamos lidando 

.. 	. 
com um vírus completamente novo,(SHARUN et al, 2020) 

L is IL S. syr-r--s/ 
Foi realizado, ainda, um estudo de coorte retrospectivo de pacientes 

I Cr _20 	C Lr 	: Cri 
hospitalizados em hospitais da Flórida com SARS-CoV-2 durante o período de 15 de 

: 	t: tr.= xx is 2 
março a 11 de maio de 2020. No presente estudo, foram avaliados 280 pacientes com 

r—t- 	:5r---71: 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 (idade média de 59,6 anos [desvio padrão 17,9], 

- 	- - 	• : 
45,4% do sexo feminino). Os pacientes foram categorizados em dois grupos de 

t. .  
tratamento com base em se receberam pelo menos uma dose de ivermectina a 

-*Cr C? 
qualquer momento durante a hospitalização. Observou-se uma menor mortalidade no 

IN—, %g-gr 
grupo que fez uso de ivermectina (25,2% versus 15,0%, OR 0,52, IC 95% 0,29-0,96, P 

= 0,03). Isso foi observado especialmente em pacientes que necessitaram de maior 
r 	s—t e it. 	s 'Fm 	k" á I /—i, 

• oxigênio inspirado ou suporte ventilatório. (RAJTER, et al., 2020) 

Atualmente, encontram-se em andamento estudos randomizados com uso da 

Ivermectina para tratamento da COVID-19 (CHACCOUR, et al., 2020). 

Países como o Peru e Bolívia passaram a autorizar o uso da Ivermectina para 

tratamento tanto de casos leves quanto severos da COVID-19, fazendo ressalvas 

quanto à expectativa de evidências científicas mais robustas quanto à sua eficácia. Tais 

nações delegaram aos profissionais médicos e pacientes a decisão quanto ao uso de 

tal fármaco. 
No Brasil, a médica Lucy Kerr tem liderado um grupo de profissionais médicos 

que aderiram ao protocolo de uso da Ivermectina para tratamento dos casos, além de 
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Um outro estudo desenvolvido por uma equipe de pesquisa dos EUA a partir de 

um banco de dados que abrange 169 hospitais em três continentes, 704 pacientes com 

COVID-19 tratados com uma única dose baixa de ivermectina (150 pg/kg) 

apresentaram uma taxa de mortalidade que era um sexto (1,4% contra 8,5%) dos 
_t Lis 	 ' . 

pacientes-controle não submetidos a tratamento. (SCHEIM, 2020) 
-Cr "..; 1.: 	2 

A ivermectina exerceIatividade,antiviral-de fi amplagespectro contra vários vírus, - 	, 



próximos dar-se-á de forma precote, te7ndo em-vi;ta..o seu potencial para a redução da 
"=•---tres 	te-...,---- 

replicação virai. 

A dose recomendada,será a da 200 pg/kg (01 comprimido de 6mg a cada 30Kg 
È /1" LÀ 	 n/-\y-1h/-\ 

de peso). 
O fornecimento da medicação no município dar-se-á em etapas, conforme grau 

de prioridade preestabelecido. 

k\‘‘‘:• -• 	 \ 
O uso da Iverrnectina,tantbariiipacientesiconi.CuVID-19?quanto seus contatos 

= 	 \•5;  
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indicar o uso profilático para profissionais que estão atuando na linha de frente no 

combate à pandemia. 

Diante de todo o exposto, tendo em vista que a Ivermectina apresenta um perfil 

de segurança farmacológica, bem como uma larga experiência de uso clínico em outras 
t".  5 	- 	r-- 

doenças (inclusive seu comprovado, efeitC•(antivirál),/ecláto. relativamente baixo e 
Wex • 	i 	'O SY 

comodidade posológica, esse5fármaco_ pode serir,onSiderado como uma promissora 

opção a ser utilizada não somente- para trãtaménto„:como também para profilaxia, 

principalmente quando somada a outras-Intervenções não-medicamentosas. 

A Secretaria Municipal de Saúde ficará _ responsável pela elaboração de _ 
instrumento para coleta de 'dados tefer.entes ads'pacientes tratados com Ivermectina 

	

\, • N. 	( 

Ji 
it 

 • , 	iify 
• 3. Manejo clinico de palc.entes suspeitonsj'e/ou confirmados para a COVID-19 e 

1,4 	, 
população em geral: 1, :45,4  

em sua base de dados. 

1' etapa: Pacientes com quadro compatível com COVID-19 (confirmação laboratorial 

ou por critério clinico-epidemiológico) e seus contatos: 

PACIENTES COM COVID-19: Ivermectina (1 comprimido de 6 mg a cada 30kg) por 03 

dias consecutivos (associados ou não às medicações sintomáticas). 

Recomenda-se utilizar concomitantemente a azitromicina (01 comprimido de 500 mg/1x 

ao dia) por 05 dias (apenas para os pacientes testados positivos com o Swab); 
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CONTATOS PRÓXIMOS DE PACIENTES COM COVID-19: Ivermectina (1 comprimido 

de 6 mg a cada 30 Kg) em dose única. 

2 etapa: Profissionais de Saúde,-Desenvolvimento Social, Segurança Pública, 
...., 	 d 4- s 'st - colaboradores que atuam .natv-parréirasiIsanitárias,-"nstituições financeiras, 
ares it; .̀ 	!ri ki ri 

educacionais e de Longa Permanênai&(profissionáis e usuários). 
t, 	 4,3 

Ivermectina (1comprimido de'6:mgticàda-30 kg) dose única; 

35  etapa: pacientes com Comorbidadea: _ 	., 	 

• Ivermectina (1comprimido.de  6 mga-  cada 30 0),rdoO úniCa; 

\VV\ -" L----.k? - ! 
I - . CI E 	"O .,?"); 	ji -1:i., 45 etapa: População em geial-(exceto gèitantes; menores de 05 anos e/ou pacientes .,, 

com peso menor que 15 kb) -b :-. 	/4.'4,&-, it 	1. 
4  • 	.)% 	• ... -..1 IP 1 \ 	11 	1 .. 

Ivermectina (1comprimido'de.6 mg a cada30.1(g),-dose única; 
.-IN 	':\ x  P  1-5-1-17i. 	1?".  

Observações: 	‘k 
e 	 >e:X/7i 

\*-7,4,„'*:*;  
Atualmente, na medicinaa,uniaa'cantraindicação absoluta para a administração 

ti IL./ !".e.- -. 
da Ivermectina são os pacientes portadora-s.  de meningite (por já ter sido rompido a 

barreira hematoencefálica), o FADO DA 8,:%4 -: 
Pacientes com doenças crónicas deverão passar por criteriosa avaliação médica 

antes da prescrição medicamentosa, a fim de avaliar custo-benefício. 
A prescrição da Ivermectina para pacientes que fazem tratamento para outras 

morbidades deve considerar possíveis interações entre os fármacos. 
O uso em menores de 18 anos deverá ser avaliado e prescrito conforme critério 

médico, avaliando-se sempre a relação custo-benefício. 
A utilização da Ivermectina não será indicada para gestantes. 
Está contraindicado o uso da Ivermectina em pacientes que relatem alergia ou 

hipersensibilidade a esse fármaco. 
A critério clínico, poderão ser associados outros fármacos, levando-se em 

consideração a propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas de cada um dos 
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fármacos a ser associado, considerando a possibilidade de interações 

medicamentosas. 

= 

	

i 1 	 ..:147 ,...7%-t‘talii --- 
- Raissander Fermo; 	i ).  

1 	't  
é /....' éV  

	

14 	' .;• • .... i  x  

- Enmerson Rodrigues Sacchetto— CRM 19197— BA (Responsável Técnico) 

- Gleiciane Birschner 

- Maurícia Lino; 

A - CO é ,r —x 	. 	2...) ;Ni-. II\ 
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ANEXO 1 

TERMO DE COMPROMISSO DE RECEBIMENTO DO KIT COVID 

À 
Aft_ 	- 

Pelo presente TERMO DE) COMPROMISSO 

*tr.V.,11 	4 
, 

n° 	 • CNS,  
• 

em: 	/ 	residente à 	  
• - 

n° 	, bairro 	. i 	CEP 	•. 	, contato 

• 
pelo telefone 	 .. 

ti • • 	
.  mediante'dite.instruMento de aceitação assumo os 

_. 
seguintes compromissos e dou Ciénciainos termos•a aixo. 

s‘ • • 1 

, 

1. Utilizar o medicamento segundo orientação Médica estabelecida; 
-- 

2. Estar ciente de que o uso tem como objetiyá'impedirÁ progressão rápida da doença, não 
• ' isy" conferindo imunidade., 	 P;a 

' 

3. Atesta ter recebido/o kit'COVID;.seja para profilaxia ou,tratamentoda Secretaria Municipal 
de Saúde de Una; 	•/— 

•• ‘*, 	- •- 
4. Para mulheres em idade fértil, 'assume hão estai' grávida; 

4 . 	- 

ESTADO DAu„WHIce 	 

(Assinatura do paciente, conforme documento de identidade) 

(Assinatura do responsável pela dispensação) 
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RE.CE131MENTO DO KIT COVID, eu, 

brasileiro(a), CPF 

, nascido (a) 

••=C+•..\\ 	- 41 

de 
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Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.bp 

:OTAÇÃO 073-2020 - IVERMECTINA 
mensagens 

1'00022 

refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 
	

21 de agosto de 2020 09:f. 
ara: comercial@vitamedic.ind.br, m.freire@vitamedic.ind.br  

Prezados, 

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979. VISANDO 
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICIPALIDADE, 
CONFORME PROTOCOLO DE PROFILAXIA., SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 

ATT. 

RAISSANDER FERMO 
COORDENADOR EXECUTIVO 
SMS UNA-BA 
CNPJ: 13.672.605/0001-70 
73 99994 6893 

VOTAÇÃO 073-2020 - IVERMECTINA.xlsx 
2K 

layra Giselie Costa Freire <m.freire@vitamedic.ind.br> 
	

26 de agosto de 2020 10: 
ara: Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 

Bom dia, segue abaixo cotação. 

Anápolis, 26 de Agosto de 2020 
	

Cotação: 19803/20 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA BA 

Ref.: 073/2020 

Conforme solicitação, segue abaixo proposta de preços dos medicamentos da linha Vitamedic. 

Iltem Produto! Apresentação Vitamedlc Marca Qtde. Unidade Qtde. Caixa Preço 
Caixa Valor Total 

(111,  IVERMECTINA 6MG CAIXA C/ 01 BLISTER C/ 04 
COMPRIMIDOS IVERMECTINA 6MG 20.000 5.000,00 8,50 42.500,00 

Total Proposta 	 42.500,00 

Pagamento: 
Entrega: 
Tipo Fornecimento: 
Frete: 
Validade da Proposta: 

Observação: 

Atenciosamente, 

Mayra Giselle Costa Freire 
Analista Adm Vendas 
mireire@vitamedic.ind.br  
Fone: (62) 3902-6143. 

35 dia(s) 
10 dia(s) 
UNICA 
CIF 
30 ( trinta) dia(s) - (Pedidos não confirmados neste prazo estarão sujeitos a nova cotação) 

Preços cotados para fornecimento das quantidades totais dos itens 
PRODUTOS DA LINHA FARMA NAO TEM CODIFICAÇÃO 'VENDA PROIBIDA AO COMÉRCIO" 
Favor mencionar no seu pedido de compra o número desta cotação. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SETOR DE COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS MATA DE 

SÃO JOÃO 
PREFEITURA 

s'00023 

• 

ORDEM DE FORNECIMENTO N°02 

Nos termos do Processo Administrativo n° 891012020, Dispensa de Licitação — Inciso IV, Artigo 24 da Lei Federal 
8.666/2020, Empenho 913 firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa INOVAMED 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:12.889.035/0001-02 fica a CONTRATADA autorizada a 
fornecer Medicamentos Injetáveis e Comprimidos, para atender as necessidades da alta e média complexidade 
(Hospital Dr Eurico Goulart de Freitas) do município de Mata de São João, no valor de R$ 28.900,00 (Vinte e Oito 
Mil e novecentos reais), referente ao Item 6, conforme planilha anexa, prazo, obrigações, especificações, marcas 
e preços estabelecidos no Termo de Referência pertinente. 

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
AÇÃO 	 (HOSPITAL 	MUNICIPAL 	DR 

EURICO GOULART DE FREITAS) 

REM ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS UNIDADE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARR) 

MARCA  
PEDIDO  VALOR TOTAL SALDO 

1 
rVERMECTINA6MG COAI? 

Cl' 
R$ 2,89 BLAU 

FARRAR 1000.0 
RS 28.900,00  , 

1 	O 

VALOR TOTAL 	
R$ 28.900,00 

Local de entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Rua Júlio Veríssimo, sln, centro, Mata 
de São João/BA, em dias úteis, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 15:30. 
Prazo de Entrega: Imediata. 

Mata de São João, 16 de julho de 2020 

Tatiane Rebouyas da 	z Machado 
Secretária de Saúde 

 

Prefeitura Municipal de Mata de São João 
Rua Luiz Antonio Garcez, n° 140 - Mata de São João — BA 
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - vnwtmatadesacaoao.ba.00v.br  



PREFEITURA 
DE UNA 

Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.bi  

:OTAÇÃO 073-2020 - IVERMECTINA 
mensagem • '0 0 0 24 
refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 	 21 de agosto de 2020 09:4 
ara: Cotacao Drogafonte <cotacao@drogafonte.com.br> 

Prezados, 

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO 
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICIPALIDADE, 
CONFORME PROTOCOLO DE PROFILAXIA., SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 

AU. 

RAISSANDER FERMO 
COORDENADOR EXECUTIVO 
SMS UNA-BA 
CNPJ: 13.672.605/0001-70 
73 99994 6893 

VOTAÇÃO 073-2020 - IVERMECTINA.xlsx 
2K 



PREFEITURA 
DE UNA 

Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.goe.bi  

:OTAÇÃO 073-2020 - IVERMECTINA 
mensagem 

1,00025 
refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 

	 21 de agosto de 2020 09:4 
ara: farmaciabete108@gmail.com  

Prezados, 

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO 
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICIPALIDADE. 
CONFORME PROTOCOLO DE PROFILAXIA., SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 

AU. 

RAISSANDER FERMO 
COORDENADOR EXECUTIVO 
SMS UNA-BA 
CNPJ: 13.672.605/0001-70 
7.994 6893 

Lr COTAÇÃO 073-2020 - IVERMECTINA.xlsx 
32K 

• 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

DIVISÃO DE COMPRAS 
-. 4110026 

Cotação n° 073/2020 

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

IVERMECTINA 6MG 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE OTO MARCA/ANVISA R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

1 IVERMECTINA 6MG CP 20000 VITAMEDIC 6,25 125.000,00 

TOTAL GERAL 

lik EFERENTE: AQUSIÇÃO MEDICAMENTOS PARA UTIIZAÇÃO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COV7D-19 DESTA MUNICIPALIDADE, 
CONFORME PROTOCOLO DE PROFILAXIA. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS C 
' 	u‘-- 	"'"" 

- ME • 

Centro 
Bahia 

.,, 

CARIMBO CNPJ 

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS '17  1  	!)15.Lialf-i• 
NOME.FANTASIA: FARMACIA BETEL , 
NOME DO CONTATO: MARCIA MOTA t"'"RnGA 	i.E.; tiETEL 
N° TELEFONE: 7332361265 DE ursidA ITDA. 
N° CELULAR: 

ASSINATURA: .41 
Rua Rui Barbosa, 49 

L.  CEP 4564-000  tina 

DATA: 26/08/20 1 

• 



PREFEITUA 
DE UNA Prefeitura Municipal Una <saude©una.ba.gov.bi  

kzitromicina, Ivermectina ,Hidroxicloroquina,Nitazoxanida,Heparina,Amoxlcilina+ Clavulanatc 
*estes Rápido Covid-19 
mensagens 	 i'00027 
agner Valentim Lopes de Oliveira <vagner@vagnervalentim.page> 	 24 de agosto de 2020 15.2 
ara: Oferta Medicamentos <marketing@vagnervalentim.page> 

Boa tarde, 

Meu nome é Vagner e sou representante comercial de medicamentos. 
Estou entrando em contato pois estou com alguns produtos que estão em falta hoje no mercado: Azitromicina, 
Ivermectina,Hidroxicloroquina, Nitazoxanida , Enoxaparina, Amoxicilina + Clavulanato, Dexametasona, Complexo B, Zinco, 
Prednisona, Diosmina + Hesperidina, Vitaminas C e D. 
Trabalho com testes rápido Covid-19. 

TENHO TODA A LINHA DE MEDICAMENTOS 

Qualquer dúvida fico à disposição. 
AU 

aner Valentim 
Repres. Comercial 
(16)99164-5204 

Qualquer dúvida fico à disposição. 
Att 

Vagner Valentim 
Repres. Comercial 
(16)99164-5204 

Vou received this message because you are subscribed to the Google Groups "Oferta Medicamentos" group. 

410nsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to marketing+unsubscribe@vagnervalentim.page. 

refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 	 25 de agosto de 2020 08:4 
ara: Vagner Valentim Lopes de Oliveira <yagner@vagnervalentim.page> 

BOM DIA. SEGUE EM ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA PARA COTAÇÃO. 

ATT. 

FtAISSANDER FERMO 
[Texto das mensagens antenores oculto] 

2 anexos 

cori  COTAÇÃO 074-2020 -AZITROMICINA.xlsx 
=3  32K 

re COTAÇÃO 073-2020 - IVERMECTINA.xlsx 
n' 32K 

agner Valentim Lopes de Oliveira <vagner@vagnervalentim.page> 	 25 de agosto de 2020 09:1 : 
ara: Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 

Bom dia, seguem as cotações. 
Muito obrigado. 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 



lu PROPOSTA MEDICAMENTOS 
" 438K 

et PROPOSTA MEDICAMENTOS 
L-1  440K 

Una -Ivermectina Cotação 073.pdf 

Una -AzitromIcina Cotação 074.pdf 

. M0028 

• 

• 



PROMOFARMA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

í00029 

Ribeirão Preto. ter ça•feca. 25 ck agosto de 2020 

À Preretcra Mon.c.Ral de Uns 

Propona de Orçamento Medwornentos • Cotas.° 012.2020 

Er, atendimento à solicitaclo de orçamento envio, Proposta de 0ç.me,io de medicamentos 

int OTAN:OCO / floco  Limo P10100  TOTAL MARCA 	PREÇO CR ca 

 

00010 

 

RS 0.00 
	o RS RS 

RS RS 0.00 
	

O RS 
TOTAL ES SS 000.00 

• 
ORtrallets Inalem o Orlo  
CUP.19_011.001111.  Até 70 din MI a tornado do onlitnt 
Ssindido desommento . A combro.,  -À vin.. 7 doi. MUT 

 

Dados da Ernpnna para Contato 

  

 

CUPI 315115 555/0001.10 
Rui Paha. 134 Snto, Numera+ SC 
Representante Usinar Volantim 
Contato Retretentante (1619916i-5204 
I•nne rhassunarnp_nuesarn 

 

,Annt-N-61  r sts 556'tipien-31. 
De 

tes-liR5 	IRO 	Ti • no:kat 033' 

  

  

',Vangir VA•ntlin LemettplIvejte 
'Itomerataran Coone~ 
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111  PREFEITURA 
DE UNA 7> 

Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.b 

:OTAÇÃO 073-2020 - IVERMECTINA 
mensagens 1'00030 
refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 	 21 de agosto de 2020 10:1 
ara. Marlon José Marmennni <vendas03@inovamed-rs.com.br> 

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO AQUISIÇÃO 
MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE 
TRATAMENTO., SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, 

ATT 

RAISSANDER FERMO 
COORDENADOR EXECUTIVO 
SMS UNA-BA 
CNPJ 13.672.605/0001,-70 
73 99994 6893 

ari COTAÇÃO 073-2020 - IVERMECTINA.xlsx 
32K, 

arlon José Marmentlnl <vendas03@inovamed-rs.com.br> 	 21 de agosto de 2020 1C 
ara: Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> • 
Bom Dia Prezados! 

Segue em anexo orçamento para Dispensa de Licitação do item IVERMECTINA 6mg. 

Informamos que dispomos do item a pronta entrega e com (aturamento imediato. 

Certo da compreensão. 

Aguardamos breve retomo. 

AU. 

Texto da5 mensagens anteriores ocueoj 

Marlon J. Marmentini 
Vendas Público 
C) +55 54 3083 1006 
www.inovamed-rs.com.br  

"A Inovamed possui um Programa de Compliance e está em conformidade com as leis anticorrupção brasileiras. Primamos pelo 
desenvolvimento de um ambiente de ética e integridade nas relações entre o público e o privado. Para conhecer um pouco mais 
da nossa forma de fazer negócios acesse o nosso Código de Ética e Conduta: Código de Ética inovamed.pdf. Caso você identifiqui 
alguma situação de não conformidade, utilize nossos canais de comunicação disponíveis em: Ouvidoria. 

fp UNA - 50014844 IVERMECTINA.pdf 
309K 
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tPREFUTURA 
DE UNA 

Prefeitura Municipal Una esaude@una.ba.gov.I 

• 

OTAÇÃO 073-2020 - IVERMECTINA 
~segam 

elegera Municipal Una csaudeguna.ea.govbr, 	 21 de agosto de 2020 0 
ra. osvaido@gdfarmadistsibudore.com.br  

'rezados. 
	 re0032 

fENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979. VISANDO AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS 
1ÇOES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PROTOCOLO DE PROFILAXIA.. SOLICUO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO 

1TT, 

7AISSANDER FERMO 
:10ORDENADOR EXECUTIVO 
MS UNA-BA 

;NP) 13.672.605/0001-70 
'3 99994 6893 

d-n COTAÇÃO 073-2020 - IVERMECTINAalax 
32K • 

• 



Vitoria da Conquista, 24 de agosto de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMA 

r/5 DISTRIBUIDORA 
Gil Farma 

1400033 GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICO LTDA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODS. FARMACEUTICOS 
RUA ACRE, 97 - BAIRRO IBIRAPUERA - CEP: 45075-075 
VITÓRIA DA CONQUISTA-BA TEL: 77 3421-2089 
CNPJ: 08.765.948/0001-40 - INSC. EST. 73777879 

Cota cão n° 07312020 
ITENS MEDICAMENTOS UNID QUANT. MARCA VIr.unit. P.total 

01 IVERMECTINA 6MG CP 20000 Vitamedic R$ 	3,39 R$ 67 800,00 

R$ 67.800,00 

REFERENTE: AC21151010 MEDICAMENTOS PARA U111ZA 00 DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA 
MUNICIPALIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE PROFILAXIA. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA 
NOME FANTASIA: GILFARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA 
NOME DO CONTATO: OSVALDO RODRIGUES 
N° TELEFONE: 77 3421 2089 
N° CELULAR: 73 9 9132 6255 

DADOS PARA DEPÓSITO: 

BANCO BRADESCO 
	

BANCO DO BRASIL 

AGENCIA: 3548-3 
	

AGENCIA: 188-0 

C/C:28575-7 
	

I C/C: 699304 

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, 24 de agosto de 2020 

k

)saio 24)&9r "08.765.94810001-40' 
Cit flRmACOKERCIAL 10.11ACEZKOS LIDA. 
Rua Atra 97. itatiaustil.1771 347740113  

CEP: 45075 • 079 
Vitória da Conquista - BA 



TIAGb BIRSCH ER 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	i00034 

ESTADO PA BAHIA 

 

Una (BA), 31 de AGOSTO de 2020 

C.I.214/2020 — Gabinete 

De: Gabinete do Prefeito 
	 Tiago Birschner 

Para: Secretaria 	Municipal 	da 	Ziuender Zulmir Capato 

Fazenda 

Assunto: Verificação da existência de dotação orçamentária 

Prezado Senhor, 

Visando atender a solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com objetivo 

de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PROFILÁTICO AO ENFRENTAMENTO DA 
COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, solicito ,informações deste Setor quanto a 
existência de dotação orçamentária considerando o corrente exercício para a 
realização referida despesa. 	' 	- • 

Atenciosamente, 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14 — Centro — CNPJ 13.672 605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000 

Tel (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



 

    

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

. e00035 

    

• 

ESTADO DA BAHIA 

C. I. 218/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 31 de AGOSTO de 2020. 

À 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
Sr. Fábio Chagas de Almeida 

41 	Prezado Senhor, 

Conforme requisição de solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PROFILÁTICO AO ENFRENTAMENTO DA 
COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, solicita informações deste Setor quanto á 
existência de dotação orçamentária para o exercício de 2020, no intuito de 
empenho da referida despesa. 

ZIuENr. L IR CA TO 
Secretár unicipal da Fazenda 

• 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14—centro — CNPJ 13.672.605/0001-70. Una - Bebia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



Sem mais para o momento, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

. 1110036 ESTADO DA BAHIA 

C. I. 100/2020 — DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Una/BA, 31 de AGOSTO de 2020. 

Prezado Senhor, 

Em atenção a Comunicação interna Encaminhada para V.S.° visando atender pedido 

para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PROFILÁTICO AO ENFRENTAMENTO 

DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, segue informação deste setor quanto à 

• existência de dotação orçamentária para exercício de 2020, no intuito de empenho da 
referida despesa, Considerando as dotações abaixo: 

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE — UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — 
PROJETO/ATIVIDADE: 1011.10301152.246 — GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE — 
ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000— MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSO: 14 

ei a 
Diretor da divisão e contabilidade 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14 — Centro — CNPJ 13.672 605/0001-70, una- Bahia. CEP 45.690-000, 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

 

C. I. 219/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 
	 00037 

Una/BA, 31 de AGOSTO de 2020. 

AO 
GABINETE DO PREFEITO .N.  je.  ) `• -.' a-j—fá  Li r.' 	• 

EXPO. SR. TIAGO BIRSCNNERL.........." H 	4. ,r" :::•.7  i:••:.;  
-1 	1, , ir* ; '• i 1 

Na 	
• 	, 	- 	..I 4.. 4 

• 
' • 4::. — 	"."... • 4 444'  : 	. 	I 
, e • ....“... 	... 	...... 

Conforme a pesquisa junto lao Orçamento Municipal-  do exercício de 2020, informamos 
que existe disponibilidade !de dotaçãái.orçamentária' para contabilização da referida 
despesa, logo, pedimos a Vossa Excelência:Alie aútorize a Abertura do Processo de 
Dispensa de Licitação. 	. . r 	r 	.._ 	-. . 	 Á '. 

‘4 I  
fr - 4 	I .: ç  ' -'  . 	P, 

• l 	' 
Atenciosamente, 	 1,,, r • b I 	é 	1,  '1/4 	2. _ 4 

. 	. 
,' I": V • • 

,P 	5,:.• 	• 

•., 
	.,.. 

E_ ILMCAPATO 
áriofiluniapa iFàszénda 

c n r-  - 	. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13.672.60510001-70. Una- Bahia. CEP 45690-COO- 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 

Senhor Prefeito, 



Do: 	Setor de Compras 	 Antônio Washington Reis de Macedo 

Para: Coordenadoria de Licitações e Caio Cézar Oliveira Santos • 

Contratos 	 , , 
1. 

Assunto: Solicitação 

O WASHINGTO EIS DE MACEDO 
Chefe Setor de Compras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

'ficu3.9 ESTADO DA BAHIA 

Una (BA), 31 de AGOSTO de 2020. 

C. I. 048/2020 - ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COMPRAS 

Prezado Senhor, 

• 
Tendo em vista a solicitação da Secretaria Municipal De Saúde para 

fornecimento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PROFILÁTICO AO 
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, e conforme 
disponibilidade de dotação orçamentária da Divisão de Contabilidade, 
informamos que as cotações apresentadas refletem os preços praticados pelas 
empresas do ramo do objeto a ser adquirido, tendo sido fruto de criteriosa 
análise para verificação dos preços de mercado. 

Atenciosamente, 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14 — Centro — CNPJ 13.672.605/01301-70. Una - Bahia. CEP 45690-000. 

Tel (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236.2186 
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PREFEIT1JRA MUNICIPAL DE UNA 

Una/BA, 31 de AGOSTO de 2020 

C. I. 215/2020 — GABINETE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Senhor Presidente, 

• 
Tendo em vista a necessidade AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PROFILÁTICO AO 

ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, solicitado pela 

Secretaria Municipal de SAUDE, e conforme disponibilidade de dotação orçamentária 
da Divisão de Contabilidade AUTORIZO abertura do Processo de Dispensa de Licitação. 
Após, à Procuradoria para Parecer. 

Atenciosamente, 

kAGb BIR pINER 
• Prefeito Municipat- 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



Una 
Segunda-feira 
6 de Janeiro de 2020 
2 - Ano -N°2841 

Diário Oficial do 
MUNICIPEO 

0000lio Decretos 

• MUNICIPIO DE UNA 
Estado da Bahia 

Gabinete do Prefeito 

DECRETO N°457, de 02 de Janeiro de 2020. 

"Dispõe sobre nomeação da 
Comissão Permanente de Licitação". 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bania. no uso de suas 
atribuições legais conferidas, in casu, pelo inciso VI. do Artigo 77 da Lei Orgánica do 
município de Una, .. 	• 

DECRETA: 

Art. 1° Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitação deste 
Município, composta pelos Servidores RODRIGO TUYUTY LACERDA, CAIO CÉZAR 
OLIVEIRA SANTOS e FERNANDA SANTOS DA SILVA, sob a presidência do primeiro. 

Parágrafo único. Para suplência de qualquer Membro acima 
indicado, nomeio-se GABRIEL RUSCIOLEW DA SILVA. 

. 	. 
Art. 20  Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 02 de Janeiro de 2020. 

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito 

o' 	r • • 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Maneei Pereira de Almeida. 14- Centro - CNPJ 13.672.60570001-70. Una - Bania. CEP 45.690-003. 

E-enall. gotinsffikina.ba.00vin - Tel. (73)3236-202112022/2023 - Fax. (73) 3236-2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CMMOUDUAES3SHPHZDE5DVG 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 

I' • 
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ESTADO DA BAHIA 

RDA 
da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

l00041 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N°. 110/2020 

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
• 

• 
Ao 31 dia do mês de AGOSTO do ano 2020 (dois mil e VINTE), a Comissão de Licitação, 
reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Una, nesta Cidade, para avaliar e decidir 
sobre a solicitação do Prefeito Municipal, para contratação da empresa VITAMEDIC 

INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ: 30.222.814/0001-31 e considerando a 

imprescindibilidade de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PROFILÁTICO AO 

ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, para atender as 

necessidades da Administração Municipal, contendo todos os requisitos indispensáveis 
ao atendimento das utilidades, resolve a Comissão com fundamento no art. 4°, ART. 

40-E, parágrafo 2°, da Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde publica de importância 
internacional decorrente do corona vírus responsável pelo surto de 2019, considerar 

Dispensável o Processo Licitatório, cujo Termo com as justificativas segue em anexo 
para a Homologação do Executivo ada mais havendo, pelo Presidente foi determinado 

que fosse encerrada a presente 	'sara os 'evidos fins de direito. 

ILAEFWASSANTOS DA tSILVA 
Memb da Comissão 

CAIO CÉZ 	E RA SANTOS 
Membro da Comissão 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Or Manoel Pereira de Almeida. 14- Centro - CNPJ 13 672.605/0001-70. una- Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 - Fax (73) 3236-2186 



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

1'00042 

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

Nome: VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 
CNPJ: 30.222.814/0001-31 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 22:14:11 do dia 03/06/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/11/2020. 
Código de controle da certidão: BCDE.10CC.BCC8.2CA3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 	30.222.814/0001-31 
Razão Social: VITAMEDIC IND FARMACEUTICA LTDA 

Endereço: 	R RUA VPR 01 QUADRA 2A 001 Q 2 A / DATA / ANAPOLIS / GO / 75133-600 

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 Seneico - 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:22/08/2020 a 20/09/2020 

Certificação Número: 2020082201504520042807 

Informação obtida em 26/08/2020 10:41:51 

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



ESTADO DE GOIAS 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA 

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS 
1'00044 

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA 

NR. CERTIDÃO: N°25017077 

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME: 
	

CNPJ 

VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEU'FICA LTDA 
	

30.222.814/0001-31 

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais): 

NÃO CONSTA DEBITO 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alínea ilido 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 111 

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 enderece: 

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: 5.555.464.245.741 	 EMITIDA VIA INTERNET 

SGTI-SEFAZ: 
	

LOCAL E DATA: GOIANIA, 13 JULHO DE 2020 	 HORA: 10:24:16:1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Receita 
Gerência de Gestão da Divida Ativa 

Data: 19/08/2020 
Hora: 12 53 46 

Certidão de Contribuinte 

Certidão Positiva com Efeito Negativo de Débitos 	100045 
Contribuinte: Vitamedic Industria Farmaceutica Ltda 

CPF/CNPJ: 30.222.814/0001-31 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a 
ser apurados, inclusive em relação ao período contido neste documento, certificamos que, verificando os registros da 
Secretaria Municipal da Fazenda, consta débito não vencido, garantido por penhora ou com a exigibilidade suspensa 
referente a tributo de responsabilidade do contribuinte acima qualificado. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço 
<https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br> 

Certidão emitida gratuitamente com base no decreto n°43011 de 14 de dezembro de 2018. 

Emitida às 12:53:53 horas do dia 19/08/2020 <hora e data de Brasília> 

Válida até 18/09/2020 

Qualquer rasura invalidará este documento. 

Observação: quando emitida para pessoa jurídica, esta certidão, engloba todos os estabelecimentos da empresa. 

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita Junto ao sito da prefeitura, conforme dados abaixo: 

Autenticação: EF43.189E.8234.E86F.9299.A7BE3457.5139F 
Consultar em: https:iiportaldocidadao.anapolitgo.gov.brientrar.html 
Validade: 30 dia(s). 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 30.222.814/0001-31 
Certidão n°: 15927606/2020 
Expedição: 13/07/2020, às 10:29:20 
Validade: 08/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.222.814/0001-31, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em 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 
recolhimentos previdenciários, 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 sugesióes; crldtotet.lus.br  

C00046 
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31 ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 

VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. 

CNPJ/MF N°30222.614/0001-31 
NIRE 522.0082593-6 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes: 

GJA PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 
24.248.970/0001-79, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida São Luis, n° 86, 10° andar, Conj. 101, Sala 15, República, CEP 01046-000, 
com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 	• • • . 
(JUCESP) sob o NIRE 35.229.715.329, em sessão de 24/02/2016, neste ato 	• 	• 

•••• representada por seu Diretor Presidente José Alves Filho, brasileiro, casado, 
industrial, portador da Cédula de Identidade RG n°  4.946.653-SSP/SP e inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° 	. . • • 
186.603.128-72, com domicílio comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida São Luís, n° 86, 100  Andar, Conj. 101, Sala 15, Ed. Comandante 	• • 9 

• 9 • 

Linneu Gomes, República, CEP 01046-000; e 	 • 	• 
• • • • • . 

GJA INDÚSTRIAS S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, 	• • • . 

Estado de São Paulo, na Avenida São Luís, n° 86, 10° Andar, Conj. 101, Sala 16, 
República, CEP 01046000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°24.682.682/0001-2, com seu Estatuto Social 
arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 
35.300.490.886, em sessão de 28/04/2016, neste ato, representada por seu Diretor 
Presidente José Alves Filho, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de 
Identidade RO ri° 4.946.653-SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° 186.603.128-72, com domicilio comercial na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida São Luís, n° 86, 10° Andar, 
Conj. 101, Sala 16, Ed. Comandante Linneu Gomes, República, CEP 01046-000, 

Certifico que este documento da empresa VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., Nirc: 52 20082593-6 , foi deferido e arquivado na Junta 
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únicas Sócias da sociedade empresária limitada denominada VITAMEDIC INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA LTDA., com sede na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, na Rua 
VP-R1, Quadra 2-A, Módulo 1, DAIA, CEP 75132-020, inscrita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 30.222.814/0001-31, 
com sei) Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) 
sob o NIRE 52.2.0082593-6, em sessão de 04/06/1990, e última 'alteração contratual 
arquivada sob o n° 52163021830 , em sessão deli/ 01/2017 ("Sodedade"). 

RESOLVEM as Sócias firmar a presente 3111  Alteração do Contrato Social da Sociedade 

("31°  Alteração*), de acordo com os seguintes termos e condições: 

1. 	DAS REUNIÕES DE SÓCIAS  

1.1. Em razão da instalação do Conselho de Administração, as Sócias resolvem 
alterar a redação do item "c" da Cláusula Sétima do Contrato Social, de modo que as 
Sócias elejam os membros do Conselho de Administração, o que altera, 
consequentemente, a redação dos Parágrafos Primeiro e Segundo desta cláusula, 
passando estes a vigorar com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA SÉTIMA — As Sócias reunir-se-8o ordinariamente dentre 
dos primeiros 4 (quatro) meses após o término do exercício social, 
para deliberar sobre as seguintes matérias: 

c) eleger os membros do Conselho de Administração, quando for o 
caso; e 

b..1 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caberá à Sócia GJA PARTICIPAÇÕES 
LTDA., em Reunião Ordinária de Sócias, a eleição dos membros do 
Conselho dê Administração, ocasião em que será deliberada a fixação 
do montante individual de remuneração de todos os membros do 
Conselho de Administração, aprovação ou retificação de assuntos 
propostos pelo Conselho de Administração, nos termos deste Contrato 
Social. 

Certifico que este documento da empresa VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.. Nire: 52 20082593-6. foi deferido e arquivado na Junta 
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rimou 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As Reuniões de Sócias serão presididas 
prioritariamente pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na 
sua ausência, pelo Vice Presidente ou Conselheiro eleito por Sócias 
representando 3/4 (três quartos) do capital votante, que, por sim vez, 
indicará 1 (um) dos presentes palra secretariá-lo, sendo as decisões 
tomadas em ditas reuniões soberanas." 

2. 	DO CONSELHO DE ADMINISTRACÁO 

2.1. As Sócias decidem instalar o Conselho de Administração da Sociedade e, 
consequentemente, aprovam a redação da Cláusula Nona e seus parágrafos, passando 
a vigorar com a seguinte redação: 

"DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA NONA — A Sociedade terá um Conselho de 
Administração composto de até 9 (nove) membros, com mandato de 4 
(quatro) anos. Os Conselheiros serão eleitos pela Sócia GJA 
PARTICIPAÇÕES LTDA., em Reunião de Sócias especialmente 
convocada para esse fim, sendo adotada para a Sociedade as 
mesmas regras de eleição, hierarquia e mandato adotados pela 
sociedade GJA PARTICIPAÇÕES LTDA. Os Conselheiros eleitos 
estão dispensados de prestar caução, para o exercício de suas 
funções. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Conselho de Administração terá 1 (um) 
Presidente e 1 (um) Vice Presidente, sendo os demais membros 
designados simplesmente Conselheiros e Conselheiros 
Independentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A investidura dos Conselheiros, 'nos.  
cargos respectivos, será considerada efetivada na data da realização 
da Reunião de Sócias que os eleger 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Competirá ao Conselho de Administração, 
através de votos de 90% (noventa por cento) dos seus membros 
efetivos, com exceção dos Conselheiros Independentes, que 
necessariamente abster-se-ão de votar, a deliberação sobre os 

0\v, 

co4-eN 
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seguintes assuntos a serem encaminhados para aprovação em 
Reunião de Sócias: 

diferente 	forme 

• 
• 

• 

• 

• • 

• • 

• • 

• 

• 
• 

• • 

• 
• • 

• 

• • 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

I. 	distribuição de lucros, quando 	da 	estipulada na 
Cláusula Vigésima, Parágrafo Terceiro; e 

concessão de-  einpréatimos às Sócias. 

PARÁGRAFO QUARTO: Competirá ao Conselho de Administração, 
através de votos de 3/4 (três quartos) dos seus membros efetivos, a 
deliberação sobre os assuntos e seguir elencados, cujas atas deverão 
refletir as deliberações e serão assinadas pelos membros do 
Conselho 	de 	Administração, 	após 	votação. 	Os 	Conselheiros 
Independentes necessariamente abster-se-ão de votar nas matérias 
dos itens II, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e XVI, abaixo: 

I. 	fixar a orientação, a organização, o organograma até o nível de 
Supervisor/Coordenador e acompanhar o desempenho dos negócios 
da Sociedade; 

Il, 	eleger, 	destituir, 	estabelecer 	a 	remuneração 	dos 	demais 
Conselheiros e Diretores da Sociedade e fixar-lhes as atribuições, 
observado o que a respeito dispuser este Contrato Social; 

III. fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os 
livros e papéis da Sociedade, solicitar informações sobre contratos 
celebrados ou a serem celebrados pela Sociedade, bem como 
quaisquer outros atos; 

IV. aprovar e celebração de contratos que envolvam a aquisição de 
equipamentos, contrafação de serviços, locação ativa ou passiva de 
equipamentos e imóveis, cujo valor e/ou montante exceda ao 
equivalente a R$ 509.000,00 (quinhentos mil reais), corrigidos 
anualmente pelo IGPM/FGV (Indico Geral de Preços do Mercado 
medido pela Fundação Getúlio Vargas), a partir de Janeiro de 2020; 

1111 	 V. aprovar regimento intemo do Conselho de Administração; 

VI. convocar Reuniões de Sócias; 

• 
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VII. manifestar a sua opinião sobre o relatório da administração e as 
contas da Diretoria; 

VIII, autorizar a aquisição e alienação de bens imóveis, não 
importando seu valor, a constituição de ónus reais e a captação de 
empréstimos, bem como a prestação de garantias e avais à obrigação 
de terceiros; 

IX. aprovar ou desaprovar toda e qualquer proposta que exceder os 
poderes dos quais os Diretores estejam investidos; 

X. autorizar a abertura, alteração e encerramento de filiais, depósitos 
ou escritórios administrativos; 

Xl. nomear procuradores; 

• 
XII. deliberar e aprovar os relatórios de auditoria infama; 

XIII. aprovar auditores externos e deliberar sobre os respectivos 
relatórios de auditoria externa; 

XIV. deliberar sobre as demonstrações financeiras e propor a 
destinaçâo do lucro líquido do exercício, quando houver, à Reunião de 
Sócias; 

XV. elaborar a redação do código de práticas de Govemança 
Corporativa da Sociedade e submetê-lo à aprovação da Reunião de 
Sócias; e 

XVI. criação, emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários, 
títulos da dívida da Sociedade, para colocação ~ficá ou privada, 
incluindo a criação e emissão de notas promissórias. 

PARÁGRAFO QUINTO: O Conselho de Administração reunir-se-á de 
forma ordinária bimestralmente e de forma extraordinária, sempre que 	)4)  
necessário ou conveniente for, mediante convocação do Presidente, • 

11\,
do Vice Presidente ou de pelo menos 2 (dois) de seus Conselheiros. 

Certifico que este documento da empresa VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., Nire: 52 20082593-6, foi deferido e arquivado na Junta 
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PARÁGRAFO SEXTO: Será exigida a presença de pelo menos 90% 
(noventa por cento) dos membros efetivos do Conselho de 
Administração, para a instalação das reuniões em primeira 
convocação, podendo em segunda convocação instalar-se com 3/4 
(três quartos) dos membros efetivos. Em caso de ausência do 
Presidente do Conselho de Administração, nas reuniões, será a ele 
resguardado o direito de veto, retificação ou ratificação. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Das deliberações tomadas pelo Conselho de 
Administração serão lavradas atas próprias, as quais serão assinadas 
por todos os membros presentes á respectiva reunião, sendo tais 
deliberações comunicadas formalmente e por escrito às Sócias, em 
Reunião de Sócias, para providências cabíveis e previstas neste 
Contrato Social. 

PARÁGRAFO OITAVO: Nos casos de vacância de cargo dos 
Conselheiros, caberá á Sócia GJA PARTICIPAÇÕES LTDA., decidir 
sobre a substituição destes, atendendo ao disposto no 'caput' da 
Cláusula Nona. 

PARÁGRAFO NONO: Os membros do Conselho de Administração 
tomarão posse mediante a assinatura do respectivo termo no livro de 
atas, dentro do prazo de 30 (trinta) dias que se seguirá nomeação. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Qualquer Conselheiro poderá se fazer 
substituir nas Reuniões de Conselho de Administração, enviando seu 
voto por escrito. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Para os atos enunciados nos 
itens IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIV e XVI do Parágrafo Quarto, acima, 
estes, depois de aprovados por 3/4 (três quartos) do Conselho de 
Administração, deverão ser assinados em conjunto pelo Presidente e 
Vice Presidente do Conselho de Administração e, ainda, pelo Diretor 
Presidente desta Sociedade. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A nomeação e demissão dos 
gerentes operacionais da Sociedade serão feitas em conjunto pelo 
Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração e, ainda, 
pelo Diretor Presidente desta Sociedade." 

Certifico que este documento da empresa VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., Nire. 52 20082593-6, foi deferido c arquivado na Junta 
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3. 	DA DIRETORIA 

3.1. 	As Sócias resolvem, em função da instalação do Conselho de Administração'da :1  -• 

Sociedade, renumerar as cláusulas que tratam da Diretoria, bem como.  reestruturar a 
redação deste, passando o capitulo da Diretoria a vigorar com a seguinte redação: 

'DA DIRETORIA 

CLÁUSULA DÉCIMA — 	A representação ativa e passiva da 
Sociedade, em juízo ou fora dele, compete, em regra, ao Diretor 
Presidente, na qualidade de Administrador 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Diretoria será composta por membros 
eleitos pelo Conselho de Administração, em reunião especialmente. 
convocada para este fim, através de deliberação aprovada por 3/4 
(três quartos) dos membros efetivos, sendo 1 (um) deles designado 
Diretor Presidente e os demais, Diretores de acordo com a estrutura • • • • 

organizacional aprovada pelo Conselho de Administração. • • • • 

• • • • 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O mandato da Diretoria é de 4 (quatro) 
anos, ficando eleito para o cargo de Diretor Presidente o Sr. José 

. . 

Alves Filho, e partir desta date. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para auxiliá-los na gestão diária dos 
negócios sociais, a Sociedade poderá nomear pessoas de 
reconhecida idoneidade, empregados ou não, os quais terão a . 
denominação de Diretores não estatutários, Gerentes e/ou 
Procuradores, que obrigatoriamente respeitará a estrutura 
organizacional aprovada pelo Conselho de Administração. Os 
Procuradores serão apoderados de acordo com o instrumento de 
mandato outorgado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — Os atos normais de administração 
e movimentação de contas bancárias caberão sempre: (a) ao Diretor 
Presidente em conjunto com 1 (um) procurador nomeado pelo 
Conselho de Administração; ou (6) á 3 (três) procuradores, com 
poderes específicos, nomeados pelo Conselho de Administração, para 
o melhor desempenho das atividades sociais. 

Certifico que este documento da empresa VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., Nire.  52 20082593-6 , foi deferido e arquivado na Junta 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para os demais ates relevantes, que 
excedam a administração oh:finaria da Sociedade, tais • como, 
assunção de empréstimos e financiamentos, prestação der: garantias 
em nome da Sociedade, caberão sempre ao Diretor Presidente em 
conjunto com o Presidente e o Vice Presidente do Conselho de 
Administração. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para os atos relevantes acima estancados, 
havendo ausência temporária do Presidente do Conselho de 
Administração, este poderá outorgar poderes específicos a 1 (um) 
procurador para representá-lo. Na ausência temporária do Vice 
Presidente do Conselho de Administração, este outorgará poderes 
especificos para o Presidente do Conselho de Administração 
representá-lo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os procedimentos relativos à abertura e 
encerramento de contas bancárias caberão sempre ao Diretor 
Presidente e o Presidente do Conselho de Administração em conjunto. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — O prazo de gestão dos Diretores 
estender-se-á por um período adicional do até 2 (dois) anos, após a 
investidura de novos membros eleitos pelo Conselho de 
Administração em reunião especialmente convocada para tal 
deliberação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — Serão expressamente admitidos 
Administradores não sócios, os quais deverão ser nomeados 
obedecendo-se o disposto neste contrato social e terão os poderes a 
eles conferidos no instrumento de nomeação e neste Contrato Social, 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de nomeação de administrador 
não sócio em ato apartado, o mesmo investir-se-á no cargo mediante 
a assinatura do termo de posse lavrado no livro de atas da 
administração, obedecidas as formalidades legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O mandato, na hipótese de administrador 
não sócio, terá o prazo estipulado quando de sua eleição, respeitados 
os limites impostos por lei, permitida e reeleição. 

Certifico que este documento da empresa VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.. Nire: 52 20082593-6 , foi deferido c arquivado na Junta 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos 10 (dez) dias subsequentes á 
investidura de administrador não sócio, em ato apartado, deverá este, 
requerer a averbação no registro competente, devendo mencionaro 
seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, exibindo, Sitia, 
documento de identidade, ato de investidura, data 'da nomeação e 
prazo de gestão. 

PARÁGRAFO QUARTO: O modo de remuneração dos 
administradores não sócios será decidido em reunião do Conselho de 
Administração, especialmente convocada para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — O mandato de administrador, sócio 
ou não sócio, poderá cessar por renúncia, destituição ou por 
deliberação tomada em reunião do Conselho de Administração 
especialmente convocada para este fim. 

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de renúncia do administrador, sócio 
ou não sócio, esta só se toma eficaz perante a Sociedade após a 
comunicação, por escrito, do renunciante e perante terceiros, após a 
sua averbação no competente registro. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — São vedados e considerados nulos 
de pleno direito, os atos praticados por qualquer dos administradores 
e sócios, bem como procuradores constituldos sob pena de 
responsabilidade pessoal, que utilizem a denominação social em 
operações estranhas ao objeto social ou praticando atos de 
liberalidade que possam envolver a responsabilidade ou criar 
obrigações à Sociedade para com terceiros, tais como a concessão 
em nome pessoal de aval, fiança, ou qualquer outra garantia em 
operação ou negócio, que não seja de interesse direto da Sociedade.' 

4. 	DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO 

4.1. As Sócias decidem estabelecer as regras para as reuniões do citado Conselho 
de Administração e da Diretoria, as quais são inseridas na Cláusula Décima Sexta, 
passando esta vigorar com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — As Reuniões do Conselho de 
Administração serão integradas por todos os Conselheiros, os quais 

Certifico que este documento da empresa VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., Nire: 52 20082593-6. foi deferido e arquivado na Junta 
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terão direito a tomar parte e votar as deliberações. As convocações 
para ditas Reuniões serão feitas por escrito pelo Presidente ou Vice. 
Presidente do Conselho de Administração ou pelos demais 
Conselheiros sempre em conjunto, via fax ou por qualquer outro meio 
de comunicação, endereçado aos respectivos domicílios dos membros 
do Conselho de Administração com pelo menos 7 (sete) dias de 
antecedência em relação á dota de realização, esclarecendo-se, nos 
respectivos avisos, o objetivo, o local, a data e a hora da referida 
Reunião. Não será necessária a convocação prévia de Reunião, 
quando estiver presente totalidade dos membros do Conselho de 
Administração, nem tampouco necessária a convocação com respeito 
aos membros que renunciarem por escrito, fax ou qualquer outro meio 
de comunicação, ao direito de serem convocados. O quorum legal 
para a realização das Reuniões será constituído em primeira 
convocação por um número de Conselheiros presentes, atingido 90% 
(noventa por cento). Caso este quórum não seja atingido na primeira 
convocação, o Presidente, na data da Reunião não realizada, 
convocará, com 3 (três) dias de antecedência, outra Reunião que 
deverá se realizar com no mínimo 3/4 (três quartos) dos membros 
efetivos, contando sempre e obrigatoriamente, com a presença do 
Presidente do Conselho de Administração. Das reuniões serão 
lavradas as respectivas Atas, que deverão ser assinadas pelos 
presentes." 

s. 	img DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

5.1. 	Em consequência das deliberações anteriores, as Sócias resolvem renumerar e 
reestruturar as cláusulas que tratam das Deliberações Sociais, passando estas a 
vigorar com a seguinte redação: 

"DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — Dependem da aprovação das Sócias 
representando 3/4 (três quartos) do capital votante, as seguintes 
matérias: 

a) retificar ou retificar as deliberações propostas pelo Conselho de 
Administração; 
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b) valor individual de remuneração dos membros do Conselho de 
Administração; 
c) pedido de recuperaçãojudicial e extrajudicial; 
d) aprovação de contas da administração; 
e) exclusão de Sócia por justa causa; 
Q 	instalação do Conselho Fiscal; 
g) eleição dos membros e respectivos suplentes do Conselho Fiscal, 
h) destinação dos lucros líquidos apurados, conforme sugestão dada 
pelo Conselho de Administração; 
O 	nomeação de liquidantes e julgamento de suas contas; 
J) 	modificação do contrato social; 
k) incorporação; 
I) fusão; 
m) cisão parcial ou total; 
n) extinção ou dissolução da Sociedade; 
o) cessação do estado de liquidação; e, 
p) demais matérias não mencionadas na Cláusula Décima Oitava, 
abaixo. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — Dependem da aprovação das Sócias 
representando a totalidade do capital votante, a transformação do tipo 
societário da Sociedade." 

e. 	PA SUCESSÃO E APURACÀO DE HAVERES 

6.1. As Sócias decidem, ainda, alterar o Parágrafo Segundo da Cláusula Vigésima 
Segunda, para aumentar o prazo para pagamento dos haveres de 240 (duzentos e 
quarenta) meses para 360 (trezentos e sessenta) meses em caso de exclusão.  de 
qualquer das Sócias, sendo o valor apurado corrigido anualmente, passando essa.  
cláusula a vigorar com a seguinte redação: 

"PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de ocorrência do acima 
disposto, ou seja, ocorrendo dissolução, recuperação judicial ou 
falência de qualquer das Sócias, incorrendo nas regras, onde há 
vedação expressa na admissão dos mesmos, serão estes excluidos 
da Sociedade, após deliberação tomada em Reunião de Sócias, tendo 
seus direitos e haveres apurados com base no valor do Património 
Líquido constante do último Balanço Geral de acordo com os 
princípios contábeis vigentes. O pagamento será feito no prazo 

Certifico que este documento da empresa VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., Nire: 52 20082593-6 , foi deferido c arquivado na Junta 
Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://wwwjuceg.go.gov.br/ c informe: Ne do protocolo 17/510623-1 co código de segurança 
jtA9L. Esta cópia foi autenticada digitalmente c assinada em 23/06/2017 09:47:13 por Paula Nunes Lobo - Secretána Geral. 

Pág 11 de 32 



1'00082 
máximo de 360 (trezentos e sessenta) meses, em parcelas mensais e 
sucessivas, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias após o evento 
e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.- O valer apurado 
será corrigido anualmente pelo indica IGPM/FGV índice Geral de 
Preços do Mercado medido pela Fundação Getúlio Vargas) ou outro 
que venha a ser aprovado pela legislação vigente." 

7. 	DA REESTRUTURACÃO E DA CONSOLIDAÇÃO 

7.1. 	Em virtude das deliberações acima, que implica, inclusive, na renumeração do 
cláusulas, as Sócias resolvem, para maior facilidade e clareza, reestruturar e consolidar 
o texto do Contrato Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

"CONTRATO SOCIAL DA 
VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. 

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E DA SEDE 

CLÁUSULA PRIMEIRA — A Sociedade denomina-se VITAMEDIC INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA LTDA. e é regida pelo presente Contrato e pelas disposições legais 
aplicáveis. 

CLÁUSULA SEGUNDA — A Sociedade tem sua sede na Cidade de Anápolis, Estado 
de Goiás, na Rua VP-R1, Quadra 2-A, Módulo 1, DAIA, CEP 75132-020, podendo abrir 
filiais e sucursais, escritórios e depósitos, em qualquer parte do Território Nacional e 
também do exterior, obedecendo as disposições legais. 

DO PRAZO 

CLÁUSULA TERCEIRA — O prazo de duração da sociedade é indeterminado, 
extinguindo-se, todavia, por decisão de Sócios que representem 90% (noventa por 
cento) do capital social a qualquer tempo. 

DO OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA QUARTA — A Sociedade tem por objeto: 

(a) 
	a fabricação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos 

farmacêuticos alopáticos, fitoterápicos, homeopáticos para uso humano, 
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podendo efetuar importação de insumos e matérias primas para sua fabricação, 
pesquisas tecnológicas e cientificas para seu desenvolvimento e de produtos 
para saúde (correlatos) e medicamentos, podendo, inclusive, comercializar, 
importar e exportar; 	 • " 

•. 
(b) a fabricação, o armazenamento, a distribuição, a importação e a comercialização 

de cosméticos, produtos de perfumaria ou de toucador e higiene pessoal; 

(c) a fabricação por si, ou por conta de terceiros, o comércio por atacado, o 
armazenamento, a distribuição, a importação e a comercialização de produtos 
alimentIcios e bebidas em geral, tais como: (i) produtos e alimentos dietéticos, 
complementos dietéticos, adoçantes naturais e artificiais; (H) alimentos especiais 
enriquecidos, complementos e suplementos alimentares e semelhantes, entre 
outros alimentos conservados; e (iii) complementos nutricionais; 

(d) a fabricação e o comércio de medicamentos para uso veterinário; 

(e) o comércio de Instrumentos e materiais médico-clrúrgicos hospitalares, 

(f)  

(g)  

odontológicos e laboratoriais; 

atividades de 	envasamento e empacotamento (industrialização), 	podendo, 
inclusive, reembalar sais e insumos farmacêuticos e comercializá-los; e 

o 	armazenamento, 	transporte, 	distribuição, 	importação 	e 	exportação 	dos 
produtos fabricados e comercializados, descritos nos itens (a) a (f) acima. 

DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• • 

• 

• 
• 

• • 

• 

• 

• • 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

CLÁUSULA QUINTA- O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda 
corrente nacional é de R$ 23.350.000,00 (vinte e três milhões, trezentos e cinquenta mil 
reais), dividido em 23.350.000 (vinte e três milhões, trezentas e cinquenta mil) quotas, 
com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuidas entre as Sócias: 

Sócia N°  de Quotas Valor (R$) To 
GJA PARTICIPAÇÕES LTDA. 1 1,00 00,01 
GJA INDUSTRIAS S.A. 23.349.999 23.349.999,00 

23.350.db0,06` 
99,99 

100,00 'Total 23.350.000 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade das Sócias é limitada ao valor de suas 
quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos 
termos do Art. 1.052 do Código Civil (Lei n°10406/02). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada 
uma terá direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: As sócias admitem e expressamente autorizam a instituição 
de usufruto sobre as quotas representativas do capital social da Sociedade. 

DAS REUNIÕES DE SÓCIAS 

CLÁUSULA SEXTA — As Sócias reunir-se-ão quando necessário, mediante a 
convocação de qualquer 1 (uma) delas, através de publicação em jornais de grande 
circulação do local da sede da Sociedade, carta registrada, fac-simile, e-mail ou 
telegrama com 8 (oito) dias de antecedência, devendo a mesma especificar o dia, a 

• hora, o local da reunião e a ordem do dia. Das reuniões lavrar-se-á ata e as 
deliberações, a fim de que sejam válidas, dependerão da aprovação das Sócias 
representando 3/4 (três quartos) do capital votante, salvo quórum legal especifico 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As Sócias poderão ser representadas por outras Sócias 
desta Sociedade ou por advogados, mediante outorga de mandato com especificação 
dos atos autorizados, sendo então considerados presentes à reunião. Da mesma forma, 
serão considerados presentes aquelas Sócias que derem seu voto por fax, telegrama 
ou qualquer forma escrita. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As reuniões de Sócias poderão se instalar e validamente 
deliberar, observado o disposto nas Cláusulas Décima Sétima e Décima Oitava deste 
Contrato, sendo dispensadas as formalidades para convocação prevista no caput desta 
cláusula, se estiver presentes as Sócias representando 3/4 (três quartos) do capital 	Ltitri 
votante, ou se todas se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do 
dia. 

CLÁUSULA SÉTIMA — As Sócias reunir-se-ão ordinariamente dentro dos primeiros 4 
(quatro) meses após o término do exercício social, para deliberar sobre as seguintes 
matérias: 

a) tomar as contas dos administradores; 
b) aprovar o balanço patrimonial; 

Certifico que este documento da empresa VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., Nire: 52 20082593-6 , foi deferido e arquivado na Junta 
Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse htip://ww‘vjuceg.go.gov.br/ e informe: NI' do protocolo 17/510623-1 e o código de segurança 
3tA9L. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2017 09:47:13 por Paula Nunes Lobo -• Secretána Geral. 

Pág 14 de 32 



• • 
• • 

C000E5 
c) eleger os membros do Conselho de Administração; e, 
d) demais assuntos que constem da ordem do dia. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caberá à Sócia GJA PARTICIPAÇÕES LTDA., em Reunião 
Ordinária de Sócias, a eleição das membros do Conselho de Administração, ocasião 
em que será deliberada a fixação do montante individual de remuneração de todos os 
membros do Conselho de Administração, aprovação , ou retificação de assuntos 
propostos pelo Conselho de Administração, nos termos deste Contrato Social. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As Reuniões de Sócias serão presididas prioritariamente 
pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, pelo Vice 
Presidente ou Conselheiro eleito por Sócias representando 3/4 (três quartos) do capital 
votante, que, por sua vez, indicará 1 (um) dos presentes para secretariá-lo, sendo as 
decisões tornadas em ditas Reuniões soberanas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O anúncio de convocação da Reunião de Sócias será 
publicado por 3 (três) vezes. A data da primeira convocação antecederá em 8 (oito) e a 
da última em 5 (cinco) dias à realização da reunião. 

PARÁGRAFO QUARTO: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a Reunião 
Ordinária de Sócias, os documentos relacionados às matérias constantes das alíneas 
"a" e "b" desta Cláusula Sétima, deverão ser postos à disposição das Sócias que não 
exerçam cargo de administração, com a competente prova do seu recebimento ou 
conhecimento sobre tal disponibilização. 

CLÁUSULA OITAVA — As reuniões tornam-se dispensáveis quando todas as Sócias 
deliberarem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas, nos exatos termos do 
§3° do Art. 1.072 do Código Civil (Lei n° 10.406/02). 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA NONA — A Sociedade terá um Conselho de Administração composto de 
até 9 (nove) membros, com mandato de 4 (quatro) anos. Os Conselheiros serão eleitos 
pela Sócia GJA PARTICIPAÇÕES LTDA., em Reunião de Sócias especialmente 
convocada para esse fim, sendo adotada para a Sociedade as mesmas regras de 
eleição, hierarquia e mandato adotados pela sociedade GJA PARTICIPAÇÕES LTDA. 
Os Conselheiros eleitos estão dispensados de prestar caução, para o exerc 	de suas 
funções. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 
(um) Vice Presidente, sendo os demais membros designados simplesmente 
Conselheiros e Conselheiros Independentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A investidura dos Conselheiros, nos cargos respectivos, 
será considerada efetivada na data da realização da Reunião de Sócias que os eleger. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Competirá ao Conselho de Administração, através de votos 
de 90% (noventa por cento) dos seus membros efetivos, com exceção dos 
Conselheiros Independentes, que necessariamente abster-se-ão de votar, a 
deliberação sobre os seguintes assuntos a serem encaminhados para aprovação em 
Reunião de Sócias: 

distribuição de lucros, quando diferente da forma estipulada na Cláusula 
Vigésima, Parágrafo Terceiro; e 

concessão de empréstimos às Sócias. 

PARÁGRAFO QUARTO: Competirá ao Conselho de Administração, através de votos 
de 3/4 (três quartos) dos seus membros efetivos, a deliberação sobre os assuntos a 
seguir elencados, cujas atas deverão refletir as deliberações e serão assinadas pelos 
membros do Conselho de Administração, após votação. Os Conselheiros 
Independentes necessariamente abster-se-ão de votar nas matérias dos itens II, IV, VI, 
VIII, IX, X, XI, XIV e XVI, abaixo: 

1. fixar a orientação, a organização, o organograma até o nível de 
Supervisor/Coordenador e acompanhar o desempenho dos negócios da 
Sociedade; 

II. 	eleger, destituir, estabelecer a remuneração dos demais Conselheiros e diretores 
da Sociedade e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser 
este Contrato Social; 

III, 	fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis 
da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou a serem 
celebrados pela Sociedade, bem como quaisquer outros atos; 

IV. 	aprovar a celebração de contratos que envolvam a aquisição de equipamentos, 
contratação de serviços, locação ativa ou passiva de equipamentos e imóveis, 

làry  
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 
	 1'00067 

VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. 

CNPJ/ME N°30.222.814/0001-31 
NIRE 52.2.0082593-6 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes: 

GJA PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/ME) sob o n° 
24.248.970/0001-79, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida São Luis, n° 86, 10° andar, Conj. 101, Sala 15, República, CEP 01046-000, 
com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
(JUCESP) sob o NIRE 35.229.715.329, em sessão de 24/02/2016, neste ato 
representada por seu Diretor Presidente José Alves Filho, brasileiro, casado sob o 
regime da comunhão universal de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade 
RG n° 4.946.653-7 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda (CPF/ME) sob o n° 186.603.128-72, com domicílio comercial na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida São Luís, n° 86, 10° Andar, Conj. 101, 
Sala 15, Ed. Comandante Linneu Gomes, República, CEP 01046-000; e 

GJA INDÚSTRIAS S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida São Luís, n° 86, 10° Andar, Conj. 101, Sala 16, 
República, CEP 01046000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/ME) sob o n° 24.682.682/0001-28, com seu Estatuto 
Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 
35.300.490.886, em sessão de 28/04/2016, neste ato, representada por seu Diretor 
Presidente José Alves Filho, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal 
de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.946.653-7 SSP/SP e 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/ME) sob o n° 
186.603.128-72, com domicílio comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida São Luís, n° 86, 10° Andar, Conj. 101, Sala 16, Ed. Comandante 
Linneu Gomes, República, CEP 01046-000, 

únicas Sócias da sociedade empresária limitada denominada VITAMEDIC 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., com sede na Cidade de Anápolis, Estado de 
Goiás, na Rua VP-R1, Quadra 2-A, Módulo 1, DAIA, CEP 75132-020, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/ME) sob o n° 
30.222.814/0001-31, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do 
Estado de Goiás (JUCEG) sob o NIRE 52.2.0082593-6, em sessão de 04/06/1990 
("Sociedade"). 

RESOLVEM as Sócias firmar a presente Alteração do Contrato Social da Sociedade 
("Alteração"), de acordo com os seguintes termos e condições: 
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1. DO AUMENTO DE CAPITAL 

As Sócias decidem aumentar o capital da Sociedade, no valor de R$ 
113.338.408,00 (cento e treze milhões, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e 
oito reais), com a emissão de 113.338.408 (cento e treze milhões, trezentas e trinta e 
oito mil, quatrocentas e oito) novas quotas ao valor nominal de R$1,00 (um real) cada 
uma, o qual é subscrito exclusivamente pela Sócia GJA INDÚSTRIAS S.A., e 
integralizado num prazo de até 60 (sessenta dias) deste ato em moeda corrente 
nacional. Desta forma, o capital social da Sociedade passa dos atuais R$ 
176.271.427,00 (cento e setenta e seis milhões, duzentos e setenta e um mil, 
quatrocentos e vinte e sete reais) para R$ 289.609.835,00 (duzentos e oitenta e nove 
milhões, seiscentos e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais). 

	

1.2. 	As Sócias deliberam, por unanimidade e sem restrições, que a capitalização 
autorizada neste ato se dará exclusivamente pela GJA Indústrias S/A, não sendo 
exercido o direito de preferência da GJA Participações Ltda. 

	

1.3. 	Em razão da deliberação no Item 1.1., acima, as Sócias decidem alterar o 
"caput" da Cláusula Quinta do Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"CLÁUSULA QUINTA - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em 
moeda corrente nacional, é de R$ 176.271.427,00 (cento e setenta e seis milhões 
duzentos e setenta e um mil quatrocentos e vinte e sete reais), dividido em 176.271.427 
(cento e setenta e seis milhões, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete) 
quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, e, quanto ao valor subscrito 
de R$ 113.338.408,00 (cento e treze milhões, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos 
e oito reais), declaram-se as Sócias cientes do disposto no Artigo 1.058 do Código Civil 
(Lei n" 10.406/2002), comprometendo-se a integralizar em moeda corrente nacional as 
quotas ora subscritas num prazo de 60 (sessenta) dias deste ato, passando o valor total 
do capital social a ser de R$ 289.609.835,00 (duzentos e oitenta e nove milhões, 
seiscentos e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais), dividido em 289.609.835 
(duzentos e oitenta e nove milhões, seiscentos e nove mil, oitocentos e trinta e cinco) 
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre as 
Sócias: 

Sócia N° de Quotas Valor (R$) % 

GJA PARTICIPAÇÕES LTDA. 1 1,00 00,01 
GJA INDÚSTRIAS S.A. 289.609.834 289.609.834,00 99,99 
Total 	

.. 
289.609.835 289.609.835,00 100,00" 

2. DA ALTERACAO E DA CONSOLIDACÃO 

A valldade deeze docJeento. na  leprenno. noa svjeLto 	corprevac8c de nes serene:cidade non respectivos portais. 
inforosodo neun respectivos códigos de verifseacic. 
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2.1. 	Em virtude da deliberação acima, resolvem as Sócias alterar a Cláusula acima 
mencionada, mantendo-se inalteradas as demais Cláusulas não alteradas por este 
Instrumento, consolidando o Contrato Social da Sociedade com a seguinte redação: 

"CONTRATO SOCIAL DA 
VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. 

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E DA SEDE 

CLÁUSULA PRIMEIRA — A Sociedade denomina-se VITAMEDIC INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA LTDA. e é regida pelo presente Contrato e pelas disposições legais 
aplicáveis. 

CLÁUSULA SEGUNDA — A Sociedade tem sua sede na Cidade de Anápolis, Estado 
de Goiás, na Rua VP-R1, Quadra 2-A, Módulo 1, DAIA, CEP 75132-020, podendo 
abrir filiais e sucursais, escritórios e depósitos, em qualquer parte do Território 
Nacional e também do exterior, obedecendo as disposições legais. 

DO PRAZO 

CLÁUSULA TERCEIRA — O prazo de duração da sociedade é indeterminado, 
extinguindo-se, todavia, por decisão de Sócios que representem 90% (noventa por 
cento) do capital social a qualquer tempo. 

DO OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA QUARTA — A Sociedade tem por objeto: 

(a) a fabricação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos 
farmacêuticos alopáticos, fitoterápicos, homeopáticos para uso humano, 
podendo efetuar importação de insumos e matérias primas para sua 
fabricação, pesquisas tecnológicas e científicas para seu desenvolvimento e de 
produtos para saúde (correlatos) e medicamentos, podendo, inclusive, 
comercializar, importar e exportar; 

(b) a fabricação, o armazenamento, a distribuição, a importação e a 
comercialização de cosméticos, produtos de perfumaria ou de toucador e 
higiene pessoal; 

(c) a fabricação por si, ou por conta de terceiros, o comércio por atacado, o 
armazenamento, a distribuição, a importação e a comercialização de produtos 
alimentícios e bebidas em geral, tais como: (i) produtos e alimentos dietéticos, 
complementos dietéticos, adoçantes naturais e artificiais; (II) alimentos 
especiais enriquecidos, complementos e suplementos alimentares e 
semelhantes, entre outros alimentos conservados; e (iii) complementos 
nutricionais; 

(d) a fabricação e o comércio de medicamentos para uso veterinário; 

A validade dente doa:nen:c se ~ene°. 	nu:eitc à =provação de sue autenticidade ncn respectivos. pornnin. 
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(e) o comércio de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos hospitalares, 
odontológicos e laboratoriais; 

(f) atividades de envasamento e empacotamento (industrialização), podendo, 
inclusive, reembalar sais e insumos farmacêuticos e comercializá-los; e 

(g) o armazenamento, transporte, distribuição, importação e exportação dos 
produtos fabricados e comercializados, descritos nos itens (a) a (f) acima. 

DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS 

CLÁUSULA QUINTA - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em 
moeda corrente nacional, é de R$ 176.271.427,00 (cento e setenta e seis milhões 
duzentos e setenta e um mil quatrocentos e vinte e sete reais), dividido em 
176.271.427 (cento e setenta e seis milhões, duzentos e setenta e um mil, 
quatrocentos e vinte e sete) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
e, quanto ao valor subscrito de R$ 113.338.408,00 (cento e treze milhões, trezentos e 
trinta e oito mil, quatrocentos e oito reais), declaram-se as Sócias cientes do disposto 
no Artigo 1.058 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002), comprometendo-se a integralizar 
em moeda corrente nacional as quotas ora subscritas num prazo de 60 (sessenta) dias 
deste ato, passando o valor total do capital social a ser de R$ 289.609.835,00 
(duzentos e oitenta e nove milhões, seiscentos e nove mil, oitocentos e trinta e cinco 
reais), dividido em 289.609.835 (duzentos e oitenta e nove milhões, seiscentos e nove 
mil, oitocentos e trinta e cinco) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, assim distribuídas entre as Sócias: 

Sócia N° de Quotas Valor (R$)  

GJA PARTICIPAÇÕES LTDA. 1 1,00 00,01 
GJA INDÚSTRIAS S.A. 289.609.834 289.609.834,00 99,99 
gptallS111~~1 faI289609.835.089:60983,500. 111100:09s  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade das Sócias é limitada ao valor de suas 
quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos 
termos do Art. 1.052 do Código Civil (Lei n° 10.406/02). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada 
uma terá direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: As sócias admitem e expressamente autorizam a 
instituição de usufruto sobre as quotas representativas do capital social da Sociedade. 

DAS REUNIÕES DE SÓCIAS 

CLÁUSULA SEXTA — As Sócias reunir-se-ão quando necessário, mediante a 
convocação de qualquer 1 (uma) delas, através de publicação em jornais de grande 
circulação do local da sede da Sociedade, carta registrada, fac-símile, e-mail ou 

A validade deste documento. se  lepreseo. fica sujeito A comprovação de eus autenticidade noa respectivos portais. 
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telegrama com 8 (oito) dias de antecedência, devendo a mesma especificar o dia, al 
hora, o local da reunião e a ordem do dia. Das reuniões lavrar-se-á ata e as 
deliberações, a fim de que sejam válidas, dependerão da aprovação das Sócias 
representando 3/4 (três quartos) do capital votante, salvo quórum legal específico. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As Sócias poderão ser representadas por outras Sócias 
desta Sociedade ou por advogados, mediante outorga de mandato com especificação 
dos atos autorizados, sendo então considerados presentes à reunião. Da mesma 
forma, serão considerados presentes aquelas Sócias que derem seu voto por fax, 
telegrama ou qualquer forma escrita. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As reuniões de Sócias poderão se instalar e validamente 
deliberar, observado o disposto nas Cláusulas Décima Sétima e Décima Oitava deste 
Contrato, sendo dispensadas as formalidades para convocação prevista no caput 
desta cláusula, se estiver presentes as Sócias representando 3/4 (três quartos) do 
capital votante, ou se todas se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e 
ordem do dia. 

CLÁUSULA SÉTIMA — As Sócias reunir-se-ão ordinariamente dentro dos primeiros 4 
(quatro) meses após o término do exercício social, para deliberar sobre as seguintes 
matérias: 

a) tomar as contas dos administradores; 
b) aprovar o balanço patrimonial; 
c) eleger os membros do Conselho de Administração; e, 
d) demais assuntos que constem da ordem do dia. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caberá à Sócia GJA PARTICIPAÇÕES LTDA., em 
Reunião Ordinária de Sócias, a eleição dos membros do Conselho de Administração, 
ocasião em que será deliberada a fixação do montante individual de remuneração de 
todos os membros do Conselho de Administração, aprovação ou retificação de 
assuntos propostos pelo Conselho de Administração, nos termos deste Contrato 
Social. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As Reuniões de Sócias serão presididas prioritariamente 
pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, pelo Vice 
Presidente 1, pelo Vice Presidente 2 ou Conselheiro eleito por Sócias representando 
3/4 (três quartos) do capital votante, que, por sua vez, indicará 1 (um) dos presentes 
para secretariá-lo, sendo as decisões tomadas em ditas Reuniões soberanas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O anúncio de convocação da Reunião de Sócias será 
publicado por 3 (três) vezes. A data da primeira convocação antecederá em 8 (oito) e 
a da última em 5 (cinco) dias à realização da reunião. 

PARÁGRAFO QUARTO: Até 30 (trinta) dias antes da data mareada para a Reunião 
Ordinária de Sócias, os documentos relacionados às matérias constantes das alíneas 
"a" e "b" desta Cláusula Sétima, deverão ser postos à disposição das Sócias que não 
exerçam cargo de administração, com a competente prova do seu recebimento ou 

A validade deste doc-.!mento. se Indago. fica sujeito à noAprovado de sua autenticidade noa respectivos portais. 
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CLÁUSULA OITAVA — As reuniões tornam-se dispensáveis quando todas as Sócias 
deliberarem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas, nos exatos termos do 
§3° do Art. 1.072 do Código Civil (Lei n° 10.406/02). 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA NONA — A Sociedade terá um Conselho de Administração composto de 
até 9 (nove) membros, com mandato de 4 (quatro) anos. Os Conselheiros serão 
eleitos pela Sócia GJA PARTICIPAÇÕES LTDA., em Reunião de Sócias 
especialmente convocada para esse fim, sendo adotada para a Sociedade as mesmas 
regras de eleição, hierarquia e mandato adotados pela sociedade GJA 
PARTICIPAÇÕES LTDA. Os Conselheiros eleitos estão dispensados de prestar 
caução, para o exercício de suas funções. • 	
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 
(um) Vice Presidente, sendo os demais membros designados simplesmente 
Conselheiros e Conselheiros Independentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A investidura dos Conselheiros, nos cargos respectivos, 
será considerada efetivada na data da realização da Reunião de Sócias que os eleger. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Competirá ao Conselho de Administração, através de 
votos de 90% (noventa por cento) dos seus membros efetivos, com exceção dos 
Conselheiros Independentes, que necessariamente abster-se-ão de votar, a 
deliberação sobre os seguintes assuntos a serem encaminhados para aprovação em 
Reunião de Sócias: 

I. 	distribuição de lucros, quando diferente da forma estipulada na Cláusula 
Vigésima, Parágrafo Terceiro; e 

concessão de empréstimos às Sócias. 

PARÁGRAFO QUARTO: Competirá ao Conselho de Administração, através de votos 
de 3/4 (três quartos) dos seus membros efetivos, a deliberação sobre os assuntos a 
seguir elencados, cujas atas deverão refletir as deliberações e serão assinadas pelos 
membros do Conselho de Administração, após votação. Os Conselheiros 
Independentes necessariamente abster-se-ão de votar nas matérias dos itens II, IV, 
VI, VIII, IX, X, XI, XIV e XVI, abaixo: 

I. fixar a orientação, a organização, o organograma até o nível de 
Supervisor/Coordenador e acompanhar o desempenho dos negócios da 
Sociedade; 

II. eleger, destituir, estabelecer a remuneração dos demais Conselheiros e diretores 
da Sociedade e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser 
este Contrato Social; 

A validade dente docurento 	e lepra/mo, fica euieitc A toeprovaclo de ova autenticidade non respectivos portais. 
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III. fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis 
da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou a serem 
celebrados pela Sociedade, bem como quaisquer outros atos; 

IV. aprovar a celebração de contratos que envolvam a aquisição de equipamentos, 
contratação de serviços, locação ativa ou passiva de equipamentos e imóveis, 	• 
cujo valor e ou montante exceda ao equivalente a RS 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), corrigidos anualmente pelo IGPM/FGV (índice Geral de Preços do 
Mercado medido pela Fundação Getúlio Vargas), a partir de Janeiro de 2020: 

V. aprovar regimento interno do Conselho de Administração; 

VI. convocar Reuniões de Sócias; 

• VII. manifestar a sua opinião sobre o relatório da administração e as contas da 
Diretoria; 

VIII. autorizar a aquisição e alienação de bens imóveis, não importando seu valor, a 
constituição de ônus reais e a captação de empréstimos, bem como a prestação 
de garantias e avais à obrigação de terceiros; 

IX. aprovar ou desaprovar toda e qualquer proposta que exceder os poderes dos 
quais os Diretores estejam investidos; 

X. autorizar a abertura, alteração e encerramento de filiais, depósitos ou escritórios 
administrativos; 

XI. nomear procuradores; 

XII. deliberar e aprovar os relatórios de auditoria interna; 

XIII. aprovar auditores externos e deliberar sobre os respectivos relatórios de 
auditoria externa; 

XIV. deliberar sobre as demonstrações financeiras e propor a destinação do lucro 
liquido do exercício, quando houver, à Reunião de Sócias; e 

XV. elaborar a redação do código de práticas de Governança Corporativa da 
Sociedade e submetê-lo à aprovação da Reunião de Sócias; e 

XVI. criação, emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários, títulos da dívida da 
Sociedade, para colocação pública ou privada, incluindo a criação e emissão de 
notas promissórias. 

PARÁGRAFO QUINTO: O Conselho de Administração reunir-se-á de forma ordinária 
bimestralmente e de forma extraordinária, sempre que necessário ou conveniente for, 
mediante convocação do Presidente, do Vice Presidente ou de pelo menos 2 (dois) de 
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seus Conselheiros. 

PARÁGRAFO SEXTO: Será exigida a presença de pelo menos 90% (noventa por 
cento) dos membros efetivos do Conselho de Administração, para a instalação das 
reuniões em primeira convocação, podendo em segunda convocação instalar-se com 
3/4 (três quartos) dos membros efetivos. Em caso de ausência do Presidente do 
Conselho de Administração, nas reuniões, será a ele resguardado o direito de veto, 
retificação ou ratificação. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração 
serão lavradas atas próprias, as quais serão assinadas por todos os membros 
presentes à respectiva reunião, sendo tais deliberações comunicadas formalmente e 
por escrito às Sócias, em Reunião de Sócias, para providências cabíveis e previstas 
neste Contrato Social. 

PARÁGRAFO OITAVO: Nos casos de vacância de cargo dos Conselheiros, caberá à 
Sócia GJA PARTICIPAÇÕES LTDA., decidir sobre a substituição destes, atendendo 
ao disposto no 'caput' da Cláusula Nona. 

PARÁGRAFO NONO: Os membros do Conselho de Administração tomarão posse 
mediante a assinatura do respectivo termo no livro de atas, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias que se seguir à nomeação. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Qualquer conselheiro poderá se fazer substituir nas 
Reuniões de Conselho de Administração, enviando seu voto por escrito. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Para os atos enunciados nos itens IV, VII, VIII, 
IX, X, XI, XIV e XVI do Parágrafo Quarto, acima, estes, depois de aprovados por 3/4 
(três quartos) do Conselho de Administração, deverão ser assinados em conjunto pelo 
Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração e, ainda, pelo Diretor 
Presidente desta Sociedade. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A nomeação e demissão dos gerentes 
operacionais da Sociedade serão feitas em conjunto pelo Presidente e Vice Presidente 
do Conselho de Administração e, ainda, pelo Diretor Presidente desta Sociedade. 

DA DIRETORIA 

CLÁUSULA DÉCIMA — A representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou 
fora dele, compete, em regra, ao Diretor Presidente, na qualidade de Administrador. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Diretoria será composta por membros eleitos pelo 
Conselho de Administração, em reunião especialmente convocada para este fim, 
através de deliberação aprovada por 3/4 (três quartos) dos membros efetivos, sendo 1 
(um) deles designado Diretor Presidente e os demais Diretores, de acordo com a 
estrutura organizacional aprovada pelo Conselho de Administração. 
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1'0045 PARÁGRAFO SEGUNDO: O mandato da Diretoria é de 4 (quatro) anos, ficando eleito 
para o cargo de Diretor Presidente o Sr. José Alves Filho, a partir desta data. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para auxiliá-los na gestão diária dos negócios sociais, a 
Sociedade poderá nomear pessoas de reconhecida idoneidade, empregados ou não, 
os quais terão a denominação de Diretores não estatutários, Gerentes e/ou 
Procuradores, que obrigatoriamente respeitará a estrutura organizacional aprovada 
pelo Conselho de Administração. Os Procuradores serão apoderados de acordo com o 
instrumento de mandato outorgado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — Os atos normais de administração e 
movimentação de contas bancárias caberão sempre: (a) ao Diretor Presidente em 
conjunto com 1 (um) procurador nomeado pelo Conselho de Administração; ou (b) à 3 
(três) procuradores, com poderes específicos, nomeados pelo Conselho de 
Administração, para o melhor desempenho das atividades sociais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para os demais atos relevantes, que excedam a 
administração ordinária da Sociedade, tais como, assunção de empréstimos e 
financiamentos, prestação de garantias em nome da Sociedade, caberão sempre ao 
Diretor Presidente em conjunto com o Presidente e o Vice Presidente do Conselho de 
Administração. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para os atos relevantes acima elencados, havendo 
ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, este poderá 
outorgar poderes específicos a 1 (um) procurador para representá-lo. Na ausência 
temporária do Vice Presidente do Conselho de Administração, o ausente outorgará 
poderes específicos para o Presidente do Conselho de Administração representá-lo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Os procedimentos relativos à abertura e encerramento de 
contas bancárias caberão sempre ao Diretor Presidente e o Presidente do Conselho 
de Administração em conjunto. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — O prazo de gestão dos Diretores estender-se-á 
por um período adicional de até 2 (dois) anos, após a investidura de novos membros 
eleitos pelo Conselho de Administração em reunião especialmente convocada para tal 
deliberação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — Serão expressamente admitidos Administradores 
não sócios, os quais deverão ser nomeados obedecendo-se o disposto neste contrato 
social e terão os poderes a eles conferidos no instrumento de nomeação e neste 
Contrato Social. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de nomeação de administrador não sócio em ato 
apartado, o mesmo investir-se-á no cargo mediante a assinatura do termo de posse 
lavrado no livro de atas da administração, obedecidas as formalidades legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O mandato, na hipótese de administrador não sócio, terá o 
prazo estipulado quando de sua eleição, respeitados os limites impostos por lei, 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos 10 (dez) dias subsequentes à investidura de 
administrador não sócio, em ato apartado, deverá este, requerer a averbação no 
registro competente, devendo mencionar o seu nome, nacionalidade, estado civil, 
residência, exibindo, ainda, documento de identidade, ato de investidura, data da 
nomeação e prazo de gestão. 

PARÁGRAFO QUARTO: O modo de remuneração dos administradores não sócios 
será decidido em reunião do Conselho de Administração, especialmente convocada 
para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — O mandato de administrador, sócio ou não sócio, 
poderá cessar por renúncia, destituição ou por deliberação tomada em reunião do 
Conselho de Administração especialmente convocada para este fim. 

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de renúncia do administrador, sócio ou não sócio, 
esta só se torna eficaz perante a Sociedade após a comunicação, por escrito, do 
renunciante e perante terceiros, após a sua averbação no competente registro. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — São vedados e considerados nulos de pleno direito, 
os atos praticados por qualquer dos administradores e sócios, bem como procuradores 
constituídos sob pena de responsabilidade pessoal, que utilizem a denominação social 
em operações estranhas ao objeto social ou praticando atos de liberalidade que 
possam envolver a responsabilidade ou criar obrigações à Sociedade para com 
terceiros, tais como a concessão em nome pessoal de aval, fiança, ou qualquer outra 
garantia em operação ou negócio, que não seja de interesse direto da Sociedade. 
Exceção feita à concessão de aval, fiança, prestação de garantia de bens móveis e/ou 
imóveis para operações financeiras assumidas e garantidas, concomitantemente, por 
sociedades do Grupo José Alves perante instituições financeiras, estando essas 
operações isentas de aprovação prévia do Conselho de Administração, devendo ser 
assinadas nos termos do Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Primeira. 

DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — As Reuniões do Conselho de Administração serão 
integradas por todos os Conselheiros, os quais terão direito a tomar parte e votar as 
deliberações. As convocações para ditas Reuniões serão feitas por escrito pelo 
Presidente ou Vice Presidente do Conselho de Administração ou pelos demais 
Conselheiros sempre em conjunto, via e-mail ou por qualquer outro meio de 
comunicação, endereçado aos respectivos domicílios dos membros do Conselho de 
Administração com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência em relação à data de 
realização, esclarecendo-se, nos respectivos avisos, o objetivo, o local, a data e a hora 
da referida Reunião. Não será necessária a convocação prévia de Reunião, quando 
estiver presente totalidade dos membros do Conselho de Administração, nem 
tampouco necessária a convocação com respeito aos membros que renunciarem por 
escrito, fax ou qualquer outro meio de comunicação, ao direito de serem convocados. 
O quórum legal para a realização das Reuniões será constituído em primeira 

A val:dade deece documento. se  infesto. f:ce sujeito à coei:mente de sua sutenticidede nos respectivos portais. 
informando seus respectivos códigos de verif:cacdo. 
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convocação por um número de Conselheiros presentes, atingido 90% (noventa por 
cento). Caso este quórum não seja atingido na primeira convocação, o Presidente, na 
data da Reunião não realizada, convocará, com 3 (três) dias de antecedência, outra 
Reunião que deverá se realizar com no mínimo 3/4 (três quartos) dos membros 
efetivos, contando sempre e obrigatoriamente, com a presença do Presidente do 
Conselho de Administração. Das reuniões serão lavradas as respectivas Atas, que 
deverão ser assinadas pelos presentes. 

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — Dependem da aprovação das Sócias representando 
3/4 (três quartos) do capital votante, as seguintes matérias: 

a) ratificar ou retificar deliberações propostas pelo Conselho de Administração; 
b) valor individual de remuneração dos membros do Conselho de Administração; 
c) pedido de recuperação judicial e extrajudicial; 
d) aprovação de contas da administração; 
e) exclusão de Sócia por justa causa; 

instalação do Conselho Fiscal; 
g) eleição dos membros e respectivos suplentes do Conselho Fiscal; 
h) destinação dos lucros líquidos apurados, conforme sugestão dada pelo 

Conselho de Administração; 
i) nomeação de liquidantes e julgamento de suas contas; 
j) modificação do contrato social; 
k) incorporação; 
I) 	fusão; 
m) cisão parcial ou total; 
n) extinção ou dissolução da Sociedade; 
o) cessação do estado de liquidação; e, 
P) 	demais matérias não mencionadas na Cláusula Décima Oitava, abaixo. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — Dependem da aprovação das Sócias representando 
a totalidade do capital votante, a transformação do tipo societário da Sociedade. 

DO CONSELHO FISCAL 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — A Sociedade poderá constituir um Conselho Fiscal, de 
funcionamento não permanente, ficando a sua instalação e funcionamento adstrita à 
resolução de Sócias representantes de 3/4 (três quartos) do capital votante. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Conselho Fiscal, eventualmente instalado, será 
composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, sócios ou não, 
residentes no País, e seus respectivos suplentes, todos eleitos em Reunião Ordinária 
de Sócias, por Sócias representando 3/4 (três quartos) do capital votante. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os membros do Conselho Fiscal poderão ser reeleitos e 

A va:idade deste docurento. se  isprerinc. (loa sujeito A conprovaçâo de soa autenticidade sois respectivos portais. 
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terão a remuneração e os poderes que forem fixados na Reunião Ordinária de Sócias. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Estão impedidas, sendo consideradas inelegíveis para 
integrar o Conselho Fiscal, as seguintes pessoas: 

a) aquelas relacionadas no §1° do Art. 1.011 do Código Civil; 
b) os membros dos demais órgãos da Sociedade ou de suas controladas; 
c) os empregados da Sociedade ou de seus administradores; 
d) o cônjuge ou parente do administrador, até o terceiro grau. 

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA — O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada 
ano. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No encerramento de cada ano fiscal, o balanço geral e o 
demonstrativo de lucros e despesas serão realizados, com a efetiva observância da 
legislação aplicável. A Sociedade poderá levantar balancetes a qualquer tempo, se 
assim decidirem as Sócias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Do lucro líquido do exercício 5% (cinco por cento) serão 
aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da Reserva Legal que 
não excederá a 20% (vinte por cento) do capital e 5% (cinco por cento) serão 
aplicados no fundo de liquidez para aquisição de quotas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Será resguardado às Sócias o lucro mínimo de 40% 
(quarenta por cento), calculado com base no resultado do exercício, limitado a 10% 
(dez por cento) do valor do Patrimônio Líquido do exercício anterior, distribuído entre 
as Sócias, quando a condição financeira da Sociedade assim o permitir. Para a 
verificação da condição financeira da Sociedade, deverá ser observado o percentual 
do resultado obtido pelas empresas operacionais das quais a Sociedade participa 
como sócia, acionista ou quotista, depois de deduzidas as reservas e demais 
provisionamentos legais e financeiros. 

PARÁGRAFO QUARTO: Além do Balanço Anual, a Sociedade levantará Balanço 
Semestral, com base no qual a própria Diretoria poderá levar à Reunião de Sócias, a 
proposta para proceder a distribuição de lucros à conta do lucro apurado nesse 
Balanço. 

PARÁGRAFO QUINTO: Fica a Diretoria autorizada, "ad referendum" da Reunião de 
Sócias, declarar e distribuir lucros intermediários à conta de lucros acumulados ou de 
reserva de lucros existentes no último balanço Anual ou Semestral, que poderão ser 
computados para cálculo do dividendo mínimo obrigatório. 

DA CESSÃO DE QUOTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — Exceto em caso de doação, a alienação de 

A ictlidade desta documento. se Ingresso. fica ou)eito à comprovasio de sua autenticidade rico respectivoa porznin. 
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quotas da Sociedade somente será feita, obedecendo aos seguintes critérios: a) 
prioridade para aquisição pela própria Sociedade; e b) pelas demais Sócias da 
Sociedade. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É vedado qualquer tipo de alienação a terceiros a qualquer 
tempo, sob pena de ser considerada nula, aplicando-se as regras previstas nos 
parágrafos a seguir. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Sócia que desejar alienar suas quotas, compromete-se a 
respeitar o direito de preferência nos termos acima previstos, de forma a resguardar a 
Sociedade e as demais Sócias, em igualdade de condições com qualquer adquirente. 
A preferência incidirá em qualquer forma de sucessão, cessão, transferência, 
alienação ou oneração direta ou indireta das quotas e os direitos a elas inerentes, bem 
como subscrição de novas quotas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de qualquer das Sócias desejar praticar 
qualquer forma de alienação de parte ou a totalidade de sua participação societária na 
Sociedade e/ou os direitos que detém em função da referida participação, deverá, 
notificar, por escrito, a Sociedade (Notificação de Oferta") especificando: a) 
quantidade de quotas ofertadas, além do percentual do capital social da Sociedade 
que elas representam; e b) os termos, o preço e as demais condições de pagamento. 

PARÁGRAFO QUARTO: A Sociedade terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento da Notificação de Oferta, para manifestar-se por escrito e especificando a 
parcela da participação que pretende adquirir. 

PARÁGRAFO QUINTO: As quotas em relação às quais não for exercido o direito de 
compra pela Sociedade, deverão ser ofertadas às demais Sócias da Sociedade, 
através da apresentação da Notificação de Oferta, as quais deverão observar o prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Notificação de Oferta, para manifestar-
se, por escrito, especificando a parcela da participação que pretende adquirir e, ainda 
se tem interesse na aquisição de eventuais sobras. A aceitação, nos termos deste 
parágrafo, terá caráter irrevogável, sendo que o descumprimento destas obrigações 
possibilitará à Sociedade considerar o ato nulo. 

PARÁGRAFO SEXTO: Caso a Sócia confirme sua intenção de adquirir as quotas 
ofertadas, o aceitante terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da aceitação, 
para exercer o seu direito de preferência, efetuando o pagamento do preço ou de 
parcela deste, de acordo com o que estiver estipulado na Notificação de Oferta. Nesta 
ocasião, serão transferidas ao aceitante as quotas que tiver adquirido. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Fica desde já estabelecido que a falta de manifestação a 
respeito da Notificação de Oferta, dentro do prazo acima estabelecido, presume, para 
todos os efeitos, renúncia irrevogável e irretratável ao exercício do direito de 
preferência ora estabelecido, ficando caracterizada a falta de interesse na aquisição 
das quotas. Caso seja verificada esta hipótese, a Sócia ofertante estará autorizada a 
iniciar o processo de apuração de haveres, respeitando as regras aqui previstas. 

A Validade deste documento te imprenso. fira sujeito à compreendo de SUJI autenticidade nos respecrAvon pordin. 
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PARÁGRAFO OITAVO: O valor das quotas, na negociação entre o alienante e as 
Sócias ou a Sociedade, será aquele que resultar da divisão do valor patrimonial 
contábil da Sociedade pelo número total de quotas integralizadas do capital. 

PARÁGRAFO NONO: Para os fins do parágrafo oitavo, tomar-se-á por base o último 
balanço patrimonial levantado anteriormente à data da proposta de alienação, 
devidamente auditado por auditores independentes de renome. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Os bens e direitos incorpóreos da Sociedade não serão 
levados em consideração, em quaisquer processos de negociação de participações 
societárias de que participar a Sociedade ou as demais Sócias. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A alienação de quotas representativas do 
controle da Sociedade, por meio de uma única operação ou por meio de operações 
sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, garantindo 
às demais Sócias, que o adquirente se obrigue a concretizar, no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados do recebimento da primeira oferta formalizada, oferta para aquisição 
das demais quotas da Sociedade, assegurando tratamento igualitário para todas as 
Sócias. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Será nula de pleno direito, não produzindo 
qualquer efeito válido, a oferta ou a alienação de participações societárias que não 
atendam ao disposto nos parágrafos acima. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Qualquer Sócia poderá ser automaticamente 
excluída da Sociedade no caso de alteração na sua composição societária, alterando-
se a participação de descendentes diretos no seu controle ou na sua estrutura 
societária, aplicando-se para tanto, o disposto no caput e demais parágrafos desta 
cláusula, devendo a decisão sobre a exclusão ser tomada em Reunião de Sócias por 
Sócias representando 2/3 (dois terços) do capital votante. 

PARÁGRAFO QUARTO: Em caso de alienação por qualquer forma ou sucessão 
envolvendo as quotas da Sociedade por Sócias de classe diferente de quotas, as 
quotas adquiridas serão incorporadas à classe de quotas do adquirente ou 
beneficiário. 

DA SUCESSÃO E APURAÇÃO DE HAVERES 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — A Sociedade não se dissolverá por dissolução 
de qualquer Sócia pessoa jurídica, continuando a subsistir com as Sócias 
remanescentes. Ocorrendo dissolução, recuperação judicial ou falência de qualquer 
das Sócias, ou sub-rogação forçada nos direitos às quotas, somente serão admitidos 
ao convívio social, Sociedades sucessoras, coligadas ou controladas diretas, sendo 
expressamente proibida a admissão de novos controladores, síndicos, liquidantes ou 
qualquer terceiro, seja pessoa física ou jurídica. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Somente serão admitidos ao convívio social, novos sócios 
ou novos controladores das Sócias, quando pessoa jurídica, caso as Sócias 
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representando 3/4 (três quartos) do capital social, em Reunião de Sócias, os aceitem. 
Entretanto, esses sócios ou controladores, quando excluídos do quadro societário, 
farão jus ao pagamento de seus haveres, sendo utilizado como parâmetro o valor do 
Patrimônio Líquido constante do último Balanço Geral. Para apuração dos haveres e 
os pagamentos deverão ser observados os termos a seguir dispostos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de ocorrência do acima disposto, ou seja, 
ocorrendo dissolução, recuperação judicial ou falência de qualquer das Sócias, 
incorrendo nas regras, onde há vedação expressa na admissão dos mesmos, serão 
estes excluídos da Sociedade, após deliberação tomada em Reunião de Sócias, tendo 
seus direitos e haveres apurados com base no valor do Patrimônio Líquido constante 
do último Balanço Geral de acordo com os princípios contábeis vigentes. O pagamento 
será feito no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) meses, em parcelas 
mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias após o evento e as 
demais no mesmo dia dos meses subsequentes. O valor apurado será corrigido 
anualmente pelo índice IGPM/FGV (índice Geral de Preços do Mercado medido pela 
Fundação Getúlio Vargas) ou outro que venha a ser aprovado pela legislação vigente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O prazo mencionado acima poderá ser reduzido desde 
que, a situação financeira da Sociedade assim comporte, verificando-se a 
disponibilidade de caixa e ainda, mediante deliberação de Sócias, em Reunião de 
Sócias, representando 3/4 (três quartos) do capital votante. 

DA EXCLUSÃO DE SOCIAS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA — Será expressamente admitida exclusão de 
Sócia, por justa causa, na hipótese de prática de atos contrários aos interesses da 
Sociedade ou por violação de cláusulas contratuais, sem prejuízo das demais formas 
de exclusão previstas na legislação específica, por deliberação de Sócias 
representando 3/4 (três quartos) do capital votante. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caberá à Reunião de Sócias, especialmente convocada 
para este fim, deliberar sobre a caracterização da justa causa, fixando as condutas 
e/ou atos de inegável gravidade e periculosidade, os quais colocam em risco a 
continuidade da empresa e a consecução dos seus objetivos sociais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Será dado à Sócia acusada, ciência da data, horário e 
local da Reunião que deliberará pela sua exclusão, conferindo-lhe o direito de defesa e 
contraditório. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os haveres da Sócia excluída serão apurados e pagos na 
forma dos Parágrafos Segundo e Terceiro da Cláusula Vigésima Segunda acima, 
ressalvando o direito de retenção dos haveres para garantia de atos imputáveis ao 
excluído. 

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — Além dos casos previstos em lei, a Sociedade 
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dissolver-se-á somente por vontade das Sócias representando 3/4 (três quartos) do 
capital votante. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Neste caso, serão aplicadas as regras previstas nos 
Parágrafos Segundo e Terceiro da Cláusula Vigésima Segunda acima. 

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA — A qualquer tempo, mediante deliberação em 
Reunião de Sócias, que represente 3/4 (três quartos) do capital votante, poderá este 
Contrato ser alterado em todos os seus dispositivos, respeitadas as formalidades 
legais. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA — Os Diretores da Sociedade declaram, sob as penas 
da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei 
especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 
dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem 
foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA — Aplicam-se, em caráter supletivo e em caso de 
omissões no presente Contrato, as regras relativas às sociedades anônimas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA — Os Diretores ficam dispensados de prestar 
garantias pelos atos de gestão e administração. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA — Toda e quaisquer controvérsias e reclamações 
relacionadas ao presente Contrato Social deverão ser resolvidas através do processo 
de arbitragem. Caso as Partes não cheguem a um acordo sobre a questão 
controversa, deverão então, submetê-la a apreciação dos árbitros indicados pela 
Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá ou Câmara de Arbitragem do Novo Mercado da 
Bovespa, ambas situadas na capital do Estado de São Paulo, valendo a escolha da 
Câmara que representar o menor custo para a Sociedade, cujas regras serão 
aplicadas e a decisão deverá ser soberana e acatada pelas Partes. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA — Para todas as questões oriundas deste Contrato Social, 
que não puderem ser resolvidas por arbitragem, fica desde já eleito o foro da comarca 
da capital do Estado de São Paulo." 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA — Fica ratificada a nomeação, nos termos do 
Parágrafo Segundo da Cláusula Décima deste Contrato, para o primeiro mandato do 
cargo de Diretor Presidente dessa Sociedade, por um período de 4 (quatro) anos, o Sr. 

A val:dade deste documente, se irpressc. [toa (vieste à reme:ovaste de sus autenticidade nos raspe:tiver portas. 
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José Alves Filho, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bensi°0 a 08 3 
industrial, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.946.653-7 SSP/SP e inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/ME") sob o n° 
186.603.128-72, com domicilio comercial na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, na 
Rua VP-R1, Quadra 2-A, Módulo 1, DAIA, CEP 75132-020. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O administrador, ora nomeado, declara, sob as penas da lei, 
de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foi condenado 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda 
crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam a presente 358  
Alteração, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo, em 01 (uma) via de igual 
teor e forma. 

Anápolis-Go, 27 de dezembro de 2019. 

Sócias: 

p. GJA Participações Ltda. 
José Alves Filho 

p. GJA indústrias S.A. 
José Alves Filho 

Administrador: 

José Alves Filho 

Testemunhas: 

   

2. 	  
Fabiana Mendes Cintra Machado 
34.022-OAB/GO 

Luiz Antônio Faria de Sousa 
10.531-OAB/GO 

(Esta página ê parte integrante da 3.5* Alteração do Contrato Social da VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
LTDA., datada de 19 de dezembro de 2019) 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. consta assinado 
digitalmente por: 

.. IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)- 

CPF Nome 

18660312872 JOSE ALVES FILHO 

33311994191 LUIZ ANTONIO FARIA DE SOUSA 

73169803115 FABIANA MENDES CINTRA MACHADO 

   

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2020 10:59 SOB N' 20191379034. 
PROTOCOLO: 191379034 DA 30/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12000149810. EIRA: 52200825936. 
VITAXEDIC INDUSTRIA PARMACCUT/CA LTDA. 

Paula NUnsa Lobo Voloao Rossi 
SECRETÁRIA-GERAL 

GOIÂNIA. 15/01/2020 
vvv.portaldoempreendodorgolano.go.gov.br  JUCEZ 

11.610211EICNI CO liba CAU 

A valiaa 	 npresso fica se)elto à conrovadle de sua autenticidade noa respectivos portela. 
infornandc seus reepeetLvon eódttede de verlfiee00. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
() 

 

ESTADO DA BANIA 6 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 110/2020 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a solicitação de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PROFILÁTICO AO 
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA; 

• 
CONSIDERANDO, a lei federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde publica de importância 
internacional decorrente do corona vírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO, o art. 4° lei federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que torna 
dispensável a licitação para aquisição de bens serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento a emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavirus de que trata esta lei. 

CONSIDERANDO, o art. 40-E, PARÁGRAFO 2° da lei federal n0  13.979 de 06 de 
fevereiro de 2020, que trata da excepcionalidade, mediante justificativa da autoridade 
competente, da dispensa de estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput da referida 
lei; 

CONSIDERANDO, decreto legislativo do senado federal No 06 DE 20 DE MARÇO DE 2020, 
reconhecendo para fins do artigo 65 de 04 de maio de 2020, a ocorrência do estado de 
calamidade publica, nos termos da solicitação do presidente da republica; • 	CONSIDERANDO, o decreto estadual no 19.549 de 18 de março de 2020; 

CONSIDERANDO, o decreto municipal no 483 de 23 de março de 2020. 

CONSIDERANDO, que o preço cobrado pelo material está compatível com o valor de mercado, 
segundo avaliação prévia; 

CONSIDERANDO, o decreto legislativo no 2079 de 08 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO, finalmente, que a pessoa em epígrafe preenche as condições e requisitos para 
atender a necessidade da Administração Municipal, seleção e escolha corre o risco de não ser 
viabilizada pelo Processo de Licitação, resolve declarar Dispensável o Processo Licitatário, com 
fundamento no art. V, art. 40-E, da LEI federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, para 
recomendar a contratação VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ: 
30.222.814/000131, cujo Contrato deverá ser celebrado com observância das regras 
subsidiarias previstas no art. 55 e demais disposições da Lei no 8.666/93. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672605/0901-70, Una - Bania. CEP 45690-000. 

Tel (73)-3236-2021 — Fax (73) 3236-2186 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	0008 7  

ESTADO DA BAHIA 

Publique-se e Registre-se. 

Una/B 	31 de AGOSTO de 2020. 

RDA 
Presid 	da ComiÚão - .1  

rxvrvie 	\--- 
ERNANDA SANTOS DA SILVA 

Membro da Comissão 

• 

CAIO CÉZA 	SANTOS 
Membro da Comissão 

• — 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13672,60510001-70. Una - Bahia. CEP 45690-000. 

Tel (73)-3235-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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Data ão Ato: quarta-fei  
Ementa: Declara Situação de Ernerg6ncia "em todo o território baiano, afetado por Doença 
Infecciosa Virá - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução 'Normativa do Ministério da 
Integração -Nacional n' 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfren 

. - • -• DECRETO Nh 19.549 DEIS DE7k
.:1A-RÇO DE 202.0  

Decia.ra. Situação de 'Emergência em todo o 
território baiano, afetado por 

Doença Ir.fecciosa 

Viral - COBRA 	
1.5.1.1.0, conforme a Instruçã

o  

Normativa do IVIinistério da Integração Nacional n° 
02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de 
prevenção e enfrentarnento à COVID-19, e dã 
outras providências. 

O GOVE.R.N.ZADOR DO ESTADO DA BABIA, no uso da 
atribuição que lhe conferem os incisos V e XII do art. 105 da Constituição 
-Estadual, o inciso Vil_ do art.1° da Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012, 

e com fundarnento no inciso 
ts. 

do § 1° do art. 6° da Lei Federal n° 8.080, de 19 de 

sc...tembro de 1990, considerando que a saúde 6 direito de todos e dever do Estado, 
cararaido mediante. pokticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de c:utros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para rtia 

promoção: proteção e recuperação, na forma do art. 196 da 

Constituição Federá; considerar.do a classificação pela Organizaç'áo I‘itundial de Saúde, 

no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

eor,sidetando que a situação demanda o 
	

prego urgente de 

medidas de pt.e.Neriçãc,, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 

públipa, afim cle, evitar a disscmintção da doença, 
DECRET A 

Art. V' - 
Fica declarada Situação de Emergência em todo o 

território baiano, em. virtude do desastre classificado e codificado como Doença 
Infecciosa Virai - COBRADE 1.5A .1.0, conforme 'instrução "Normativa do 

Ministério da Integração 'Nacional ri
n 
 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de 

orevenção e enfrentar:lento à COVIT3-19. 
Art. 2: - Fica autorizada a mobilização de todos os Órgãos 

estaduais, no âmbito das 
gliaS 

competências, para envidar esforços no intuito de 

apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. 



I 

deste Decreto, rio Ambito do Poder 

1 

Art. 3° - Para fins de ar-. 10 
Executivo  cstadual, consideram-se serviços públicos essenciais as atividades 
relacionadas a segurança pública, saúde, proteção e defesa civil, 

• fiscaliZação e 

arrecadação. 	
• 

Art. 4° - Fica estand:do tcdcs 
2 s. Municípios do Estado da Bahia 	

i‘ 0 0  0 8 9 

o ciisposto no art. 7° Co Decreto r.' 19.529, de 16 de março de 2020. 
	' 

Art. 50 - Ficam suspensas, pelo período de 10 (dez) dias, a partir da 
primeira hora do dia 20 de março de 2020, a circulação e a saída, e, a partir da 

nona hora do dia 20 de março de 2020, a chegada: 
1 - de qualquer transporte coletivo intermunpal, público e 

privada_ _rodoviário . e hidrcviádc, nas modalidades regular, fretamento, 
complementar, alternativo 'e 'de" •,,;aáiSCrioÃ 'Mtítildípick 

-de Salvador, -Feira de - 

Santana, Portn Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz e 

Itaparica;

1  
; 1 

II- de ónibus interestaduais, no território do Estado da Bahia. 

§ 1° - Fica excepcionada a circulação de transportes rodoviários e 
hidroviários, públicos ou particulares, para deslocamento de trabalhadores, 
restrIrntes nas Regiões 1.+4etren0litana.s de Salvador e Feira de Santana 0.erri 
locais pr6xinos aos Municípios de Porto Seguro e Prado, desde que conduzidos I 

cara o .estercieio de atividade oronssional. 
	 • 

§ 2° - Outras e-xceções deverão ser expressamente autorizadas pela 
A2;ência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 

CoMunicações da Bahia - AGERBA ou pelos IVIunicipios. 
	

P 

Art. 6° - FiCatt suspensos, a partir de 23 de março de 2020, os 
atendimentos precenciais do Ser;iço de Atendimento ao Cidadão. - SAC nos 
Muni:A-elos de Salvador., Fera de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas 

e Simões Filho. 
Art. 7° - A Policia Militar da Barita - PMBA e a ACERBA 

realizarão a fiscalização de quanto disposto no art. 5° deste Decreto, cora eventual 

apoio das Guardas Municipais. 
Po:ri:grafe único - O descumprimento de suspensão prevista no 

2..r.. 5° deste Decreto importará na apreensão imediata do veiculo de transporte

,  

pCitIten ou par_icular, sem prejuzo do ajuizamento de ações penais e cíveis, bem 

come da aclicaçqo de Sar(AeS aátilliStratiVaS. 
	 , 

Art. 5" - Os casos omissos deverão ser decididos pelo Comitê 

Estadual de Emergência em Saúde Pública - COES Ba. 
Art. 9° - A A.GERBA editará normas complementares ao 

cumprimento do disposto neste Decreto, no que concerne às matérias atinentes às 

suas competências. 	
. ! 

Art. •3 O - Este Decreto entra em vigor na data de sua !publicação e 
produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado 
pelo coronavírus, previsto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 18 de março de 2020. i 1 
I 
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Governador 

Brunis Dauster 
d,  Casa rivil 

Edelvino da Silva Góes Filho 
Secretário da A.d_minisiração  

Vialter de 'Freitas Pinheiro 
Secret&lo do Planejamento  

Manoel 'Vitorio da Silva Filho 
Secretário .da F.  atenda 

Mausicio Teles Barbosa 
Secetádo da Segurança. Pública 

rôninso 3.odricues Souza 
Secretário dia P,ducação 
Fábio Vilas-Boas Pinto 

":,:er.rtttio da Saúde 
3 CA.0 Leão 

Secretario dc Desenvolvimento Econômico 
Carlos Martins Marques de Santana 

Secretário de Justiça, Direitos 1-lurnano5 e Desenvolvimento Social 
Anant,... Santana Neves Santos 

secrevir‘..“ cie Cultura 
3ote Car.::35 Oliveira da Silva 
Seerttério do Meio Ambiente 

Lucas Teixeira Costa 
Sectetárlo da Agricultura, Pecuária, Irrigação, 

Pesca c _kquicultura.  

Leor.ardo Góes Silva 
Secretário de infreestrutura Hídrica e Sanearaento 

Da-viAson4eMaEalhães Santos 
çec:etá:',.odo Tra.:?..-i"nr.), EltpTegO, Renda e Esporte 

Nelson Vicente Por:&.aPellegrino 
Secreto de Desenvolvimento Urbano 
Addlia Maria Carvalho de Melo Pinheiro 

Secretária de Ciência, Tecnelogia e Inovação 
Marcus Benicio PoltZ Cavalcanti 

Secretario de Infracstrutura 
Julieta Maria Cardoso Palmeira 

ceei-etária_ deFoi:ti:ias para as lvlutheres 
F ab,3 a dos ReS Santos 

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial 
Cibele Oliveira de C.arvalho 

5-torce:iria de RelaçEes Instincionais 
Josias Gomes da Silva 

Secretc de Desenvolvimento Rural 
:\ te:ré-Nascimento Curvello 

Sen.-etário de Comunicação Social 
Fai:sto de Abreu F rar.co 

Secretário de Turismo 
Nestor Duarte Cmirnarães Neto 

SectetÁrio 	
drnintstraco Penitenciaria e Ressocializaç

ão  

- tatue 
0000go 



rit:REit LEG 

Pubilttatio ert 23/03/2020 Eo: .55-O j scição
.1.- Extre 1P.i.gine: 

Faço saber que o Congresso Na.coral So'cvou. a eu. Antonio Anastesia. Primeiro Vice- árgIto os do Cr.r.gyesso Nacionai . &t 

Presidente do Sanado Federal, no exerc;cio da Presici&rica nos termos do parágrafo único do art 52 do 
Regimento COMUM e do inciso XXVIti do art. L8 do RegiMento Interno do Senado Federal promulgo o 

seouinte 

8, DE 2020 
. _.. 	 . 

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lel Complementar n°10/. 
de 4 de rr.s.o de 2000. a ocorréncÁs do estado de calamidade 
cubtica, nos termos da solicitação do Presidente de República 
encaminhada por meio da Mensagem ri° 93, de 18 de março de 

2020. 

v:W:C13  

DECRETO LEGISLATIVO 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 	
r(10091 

Art.1° floa reconhecida, exa.usvantente cara os f ns do art. 85 da lei Complementar n° lel. de 
O Congresso Nacional decreta: 

4 de rna \ o de 2.000 notadamente para as d.apenses de atingir-nen:o dos resultados fiscais previstos no art. 
2r Ca Lei n°13.398. de 11 de novembro ca 2019. e da limitação de empenho de que trata o art 9° de Lel 
Complementar n°101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos 
até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por 

meio da Mensa

Art. 20 

 Roo constituçda Corrissão Mista no ambito do Congresso Nacioflal. composta por 6 (seis) 
gem n' 93. dele de marco de 2020. 

tior utadoc. e 5 :seis) senadores com icc_iat número de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situação 
fisral a a erttuoão crCarnentaris a fina-ceka das medidas relacionadas à ernergênda de saúde pública de 

r.nportancia internacional relacionada ao coronavirus CCoViri-19). 

ã 1° 

 OS trabalhos poderão ser desenv&vidos por melo virtual., nos terrnos definidos pela 

5 2.° 

 A COrniSSãO realizará. mensalmente, reunião com o Ministério da Economia. para avaliar a Presidência da Comissão. 

sitiação fiscei e a execução orçamentara e finarcera das medidas relacionadas à emergência de saúde 

p,irbica de impoiánda internac;ona". reisconadt., ao coronavirus (C0vid49). 
s 'ar eirnestralments. a C.cmtssão -e,azara e.udiênca bút.lca core a presença do Ministro da 

Economia. para aprese.rtac50 e ::-.-:a-,ino de relatár;c cIrcurstanciado na situação fiscal e da ~an

ão  

0,•çamentaria e financeira das medicas rekacionadas à emergência de saúde pública de Importância 
fltext-1/4,ac;onal ktiacionada ao coronsdrus (Ciod-t.9). que deverá ser publicado pelo Poder Executivo antes 

da referida audiência, 

Este conteúdo r6.0 substitui o pubUz2ctra ~Sã° ceitiNceLca 

act.,eecreo 	
OeSZ 

Art.3" Este Decreto LegSlaiivo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado FeCieral. em 2C da março de 2020. 

SENADOR ANTONIO ANASTASIA 
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal.. 

no exercício da Presidência 



Presidência da República 
SecrotarlanGeral 

Subchefia para Assuntas Jurídicos 

kuliWses,..p.g±,_. pilrgiSt FelUIRQU-211_,U 

a0Maaa_d_9, 	

Dispõe sobre as medidas para enfrentemento da 
emergência de saúde pública de imponência 

iiêgdaecila 	

internaciona decorrente do coronavfrus responsável 

Rea~ 	

pelo surto de 2019. 

C PRES!DEa DA REPÚBLICA Faço saber que o congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Art. 1' Esta Lei dispôs sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentemento da emergência de Lei: 	
• 

saúde pública de importáncia internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019. 

1° As medidas sstabelecidas nesta Lei cbletivam a proteção da coletvIdade. 

a 

	

	20 

Ato de lvlinistrep de Estedo da Saúde disporá- sobre a duração da situação de emergência de saúde pública 

3° O prazo de alie trata c § 2° deste artioc não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial Irque trate esta Lei, 

de Saúde. 

i - isotamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, m.T 
Para fins do disposto resta Lei, considera-se: 

	

coronavirus; e 	

propagação do 

mercadorias Ou enctrnertdas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a 

ti - quarentena: (6-3i:tição de atividades Ou seoarstcãe de pessoas suspeitas de contaminação das pessoais 911( 
não estejam doentes, Oti de bagagens, centélneres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos à 
contaminação, de maneira a evitar a poss(v& contaminação ou a propagação do coronaviru

s.  

Parág,rate iiinic-C. As detinlçbes estabelecidos pelo Mico 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constarr 

do tina:kir. ar) Ctecrrslp ri, .4;0...2,12,..de,nite_lan&rd de 2nr

.,'., aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber. 

• 
+taarieiírterãe-ser-séateriesrer4r-ere..ál.restee-a

. eguiekes-reedirkawr 

Art. 33 

 pare ententarnento da emergêr.c;a de saúde públi,ca de trnportância Internacional decorrente 
coror.avirus, as autoridades poderão adotar, no âmbilo de suas competências, dentre outras, as seguir 

medida5. 	
f,5_a_da_çtSei~e_rilria_l_

'tdria na gaQ...42-2-02-Q)  

1- isoiamento; 

- quarentena; 

til - determinação de realização compulsorla de: 

a) exames médicos-, 

	

'in) lestes !abc,ratorla

c. 	

s; 

coie,ta de amostras 

d) vacinação e outras rnec._'Idas Urof:Yá.tices 

(.,,N.N.,...ç;araia.covym:c;cMU231. ett2,01.9-20'22:2G2C.-,eVi_1327S.ntr. 

"0092 



siaQ2020 
tralamentos meoiz;cie especificos: 

IV - estudo 
ou investigação ap1derniológ1ca; 

- exumação, necropsia', cremação e mar.eic 	
cadáver; 

• 

t'00093 

VI - restrição excepcional e temporária, contorme•recomendação técnica e fundamentada da g 
SflCla 

de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: 
	Sig..diaçAQ-diac-lit I 	

- 

gle2D2_0) 

V11 --•equisiriá6-ae bens é serviços de pessoas naturais e jurídicas, -hipótese 

Vill - autorização exospdons! e temporária para a importação de produtos s 

as2;Strn nØ Anvisa, desde oue: 

a) registrados ecr attioridads sanitária estrangeira e 

§ 1

° Ps medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências cientificas 
e em análises. sobre as informaçães estratégicas em saí:de e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao minimo 

indispensável à p-omoção e à preservação 

 

os saúde pública. 

liberdades fundamentais das pessoas, con
fl 	

fon 

§ 4

0 As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprlm 

delas acarretará responsabilização. nos termos previstos em lei. 

§ fs. 
 Ato do Ministro de Estado da Saúde; 

! - 	

sobre as condições s os Frncis aciicavels às medidas previstas nos incisos l e li do caput 

artigo; e 
- ocincederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo. 

§-5s-P4e-eenjiÁet
ke-ele~rlee-ee-E-a.:eae-c-a-

3-4Ljetlee-e-geguFaina--Pele.  Neeregepere-seare-a-§ 

arevistaes-4Reise4A-ele-e~ieste-a44.9e,  

§ 80 
 Ato con¡unto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infrae 

dicoorá sc,rea ronuirin praxista -c 1rciso 	
3C, espir. 	iRegig.çtici_dgala p_gta 	

Ida Provi ari 	° 

Wwv:.planal.te.gov.bric,tIvi!_03/_ato2019-2322/2020/1.6 

reeeeireeetede-eleas t. Nacion 

a) entraria a salde do Pais; e 
eisjiLn°S2g,..g_g_2.422). 

.0)13w:ti:ação Interestadual e Interrituncai: arn 	
será ,gprantido o 

pagamento posterior de indenização justa; e uieltos à vigilância sanitária sem 

ia) previstos em ato do Ministério da Saúde. 

1 - c cir-c1'‘o 	
serem inircrinecigs oermarierternente sobre o seu estado 

conto fme recu1ap.-ianto; 

11 - o direito ds receberam tratamento aratelto; 

- c pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às 
preconiza Artigo 3 do Regulamento Sanitáno Internacional, constante do ex 

	re n 

decorrente das medidas previstas neste artiao. 

§ 2' Ficam ti-et, 
 gurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

janeillo de 2fl2Q. 

§ 30  Será ctansideradc tialta 	
ao serviço público ou à atividade labora% privada o seriado de eus& 

de saúde e a assistência à famni 



2%04,2020 
§.5°-.A o ato conjunto a que se 

-dos 02505 nele omissos. 	(Jectufee_ 

§ 70 As medidas previstes neste 

- pelo Ministério da Saúde; 
II - pelos gestores locais da saúde, desde ouS autc,rizacos pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos 

V. VI e VIII do caput deste artigo; ou 

pelos gestores lOCtiS de saúde, nas hipCteses dos incisos W
s  N/ e VII do caput deste artigo. 

de ser' 	pÚbttefla 
e atividades essenciais. 	

3.212`à_i_itsÉtri jan?..._92fi,a2.02fl).  5 se As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamen
to  

§ 9° O Preeidente da Rani:1131ln disporá. mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais 

• a que se-referem o- §. 80,, 
 ------friáálicaQs:siga, \.rniâáriw-te.25,..4(12_92,M, . 

- 	- -•• • • 	--- 	. 	.. 	.. 

§ 10. 

As medidas a que se referem os Iriniscs I, Il e VI do caput, quando afetarem a execução de senAços 
plillices e atividades essenciais, inclusive as reouladas, concedidas cu autorizadas, somente poderão ser adotadas 
em ato específico a desde_ que em erticuiação orá \ïa com o órgão regulador ou o Poder concedente ou 

auterizador. 	
.(Inetlifiân_pagyiesimtitaatc.l.a.2.0_22). 

§ 11. É. vedada a 

restrição à circuiecao de trabaihadores que posse afetar o funcionamento de serviços 

ah 
úblices e atividades 85s-fardeis, definIdes nos. termos do disposto no § 9°, e cargas de qualquer espécie que 

Wi 	

passam 

	

carreter riesabastecimento de gèneros necessários a poculação. 
	(ta kof_pffilleSta-dig. ça_2.2-1-Pnd 	° 

?VA) 
. ea°--1Eieiereli&e.-"cle--i3ernEccaâ.pea_phers,eeketal-deeiofentisee-e-ineureljerderee_sei• alafietskovissertanactee-seer40~ 

sle541e-se~átMieseee-iefeiá . " i •. •. AS,-4°--- 
eerker. ,te,---eseiter e 

k.t. 40 

 É dispensável a licitação cara aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e Insumo 

destinados ao 

entrentãmento da ernercèncIa de saúde pública de Importância Internacional decorrente do coronavfn. 
este-bakff 

	

de que trata esta Lei. 	
(Redação de_IL

d efiLe-leSIdgfnvisbria2n25-,QT4). 

§ 1' 

A dispensa de licitação a que se refere c caput deste artigo é temporária e aplics-se apenas enquar 
perdurar a emercéricia de saúde pública de Importáncia Internacional decorrente do coronavfrus. 

§ 2' Todas as contratações 
CU aglitay:aeS reat'aaOaS 

com fulcro nesta Lei serão imediatamente dIsponlbIllzac 

em sitio oficial específico na rede mundial de computadores (Internet), contendo, no que couber, além l 

infonnações previsttn,s no § 	
op.. 8° da kel_il'_±:2-._521,....ge.22,-.11.9-0eyembrc

_e_de.20:11-i o nome do contratadc 

numero da stie inscrição na Receite Federal do Rrasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo 

§ 3.0 'Excepcionalmente, será possível a contrataç 
	

serviços ão de fornecedora de bens, 
	e insumos de empn 

contrafação ou aquisição,  

que esteIsm com inidoneldade declarada 
Oj 

com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Pu 

suspenso, quando se tratar, compro-iradamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

(Indl_itdr-__RSndasat.91S9.1Q. de 2::
__2::C.\ ). 

§ 4
0 Na hIpótesa de dispensa de liciteção de que trata o caput, quando se tratar do compra ou contrataçã 

Malf; 

de im orcEn ou entidade, c sistema de registro de preços, de que trate. o i_aço cap_qt »
deti.n_.2i5--daj  

8 668 , de_21 deluntio de,195â., poderá ser ....tIiIzadc. 
	()St.' fgp_p_S_Medir

l ,a). 

§ E° Na hIpótess de Inexistência de reçulem.ento especifico, o ente federativo poderá aplicar o regula 

federal sobre reolstro de preços. 	
(Lriellijeqe,,çle

,a) 

§ 8° O Órgão ou entidade gerenciadcr da compra estabelecerá prazo, contado da data de divulga( 

interiçã.c de registro as preço, entre dois e 
quatro dias úteis, pare que outros órgãos e entidades manifestem int 

em 
particIpar dc sistema de registro de preços nos termos do disposto no 5 40 e no § 5

0. 

A. °--A 4`.-A A aquisição de bens e 
a cont,eetacão de serviços a que se refere o caput dc art. 4° não se res Provist-ia n3  g .5 -1,_ge _2_0,20). 

equipamentos novos, desde que c f
ornecedor se ÇeSpOn.€3.0;i1Ze 

peies plenas condições de uso e funcionar 

	

bem adquirido. 	(11-~_SIa_2'._Lt2Lei5.1.1ã-. ntg2_Q, ca), 

vm.p...02flago.c.c.vor/cemi_eaLstacis-2c22.".ozoi!?...._2e.70.htm 

refere e 4 80 poderá estabelecer delegação de competencia 
pala a 

adaSeOtoe Prce:viffissra 	Le 2020) 

artigo poderão ser adotadas: 
s'00084 



f,• 4O-5 Nas cifispeneas 
de licitação deC.ttr'ÊtileS ii 0 diSposto nesta Lei, presumem-se atertwutia .. -- 3/34/2020  

aractullep_e_lae-did_a2PiliÉt---n--9-
ia 2 2f,, /te:ai-1,2_0j 

! - ocorrência de situaÇãO da ernergênc)a. 
	11-,c1..S.;--ta 

II - necessidade de pronto atendimertc 
da siiriação de emergência; 

III - existãnds 
de risco a segurança de 

pessoas, obras, 
prestação de serviços, equipamentos e outros bens, 

92ffl—de2P-20.).  

	

públicos ou particulares; e 	
(Iggijr,istlefieg

illa_. Et°:_a2fiLlie2.02-Q). 

IV - limitação da contratação à parce,tat necessária 
ao atendimento da situação de emergência. 

Art. 4°-C Para as 
contrafações de bens, sen./Vos e irsurnos 

neceSsários 
ao entrai-demento da amen; . de 

tque trate_ esta Le2.. não será exiaida a &abo:ação 
ide estudos preliminares aliando 

se tratar de bens e serviços 

ccmuns. 	(rgeo p 	tv dl P vi ori n 2  

Art. 4°-E Nas contrateções para 
aquisição de bens, serviços 

e lnsumos necessários ao enfrentemento da 

eriterocia que trate 
esta Lei, será admitida 

a apresentação 
de termo de referência siMplificado ou de projeto básico 

sirnnilic'edo. 	
,(lad_tarla t. dl a ov's na_P

.:Le.:2_ã,a), 

§ 1' O ten-no de referência sim:til-ficado ou o projeto 
básico simplificado a que se refere o 

caput conterá: 

liklnplulsja,riSl
if-3-26,.ga2,L2D,) 

L- .. ded,aração do *jato.; 	
(t_Sgel_a__~ rov_g_P_____Sátia-L11-9-25.,..g.gir-Q). 

ii 
- fundamentação simplificada de contrafação; 

	kin_oliáid-0_ 	
1 d Pr s ri n° S,Ji.eaSZO). 

Ill 
- descrição resumida de solutgâc apresentada; 

VI - estimativas de,s 
preços obt‘dos 

por meio de, no rninimo, um 
dos seguintes pararnetros: 

~_a_elgy_a(2rja_àiii3.,_deiNSI),  

ersi..Q.I.Lei sei_e_M.--q-
árie_..rt-92,fi,..Sie-n231). 

N - rec,tiStuss de contração; 	
(list:li,iislostelaai_e_aoilsálie t

_atia2-6.,a). 

olaidleaProviserjp. r.° 22._fi,s4aZ12.4) 

Art, .4.,?..4.-_,...aGeosnoiernento_de 
Riscos da confratação.sprnete será exigivel 

durante .a .gestão do.pontrato. - 

(i_L4.1Q1dsLogielitegt,c3A_P
li,Ãe2D:a.iy• • •• 	----•—

•.... .......- 
  

2.92a) 

V - critérios de medição e pacamentc; 

 

a) 
Portal de Compras do Governo 

Federal; 

	

	( edida. di ‘' 	
0 V - • ria n°  925.-0_292M  

L 

b) pes.ct_iisa publicada 
em inidia especiefizadat 

	: 	e .- - !Vl r 	
0 Sa2022). 

o) sities eletrônicos espediailzados 
ou da dorninio amplo; 	

agsaggi_a__M_e id 	
° 

d') contratações similares de outros e, te_ riublicos; ou 
	

aSpalaneci-l-fc~irig_r
_t_9_2_t,1111-222 

ti „dei 

a) pesquisa reallZada com os 
potenciais. fornecedores; e 	ari_d:AlÉ-CISLeig~----"Cia _ 

Vi' - adequação orçtarnentaria. 	(11-SAL-
-iãQ_PtiSâia(aYiêála.S1-Q---2020-) 

rict F.xcericionalments, mediants iustifice-tiva da autoridade competente, será 

dispensada a estImat 

	

preços d,,,i ;vis trHva.,  o inciso Vi do  o‘,-43ut, 	
!Inifitçp,,pel_g_Mea-PS_flet9_25,,Lip.2.,C20.). 

§ 3° 
 Os preços ohtidos a partir da estimativa de que. trata o inciso Vi do caput não 

impedem a contrataçl 

Poder 

Fáblico por vaiaras superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variaçã'o de preços, 

PIOU 

	

que deverá nevar justificativa nos autos. 	
ir_j_ei-ii.dr—

jr p a Medida Provisória ° 2 ,__d_e_222.
0.) 

'Nd. li`-iF Na hipótese de haver restriçã'o de fornecedores ou 
prestadores de serviço, a autoridade comi 

excopcionaimente e rnediante iustcatIva. 
poderá dispensar a apresentação da documentação relativa 

ia ragu 

fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimente de um ou mais requisitos de 

habilitação, ressaivados a exigi 

apresentação 

 

da prova de reguisridade reiati, 
 ra e. Seguridade Social e o cumprimento do disposto 

no 1,~ 

cEi'lli--:2 -1sIti`_ii-E,Lça:l5.iii-çügfa2. 	
llic_l241fjp_oiúe_ge_dia_ar_o_yiel--2--.-;° 9 a's_

19_2_Q22). 

Art.. ri-'-iG Nos casos 
de licitação na mcdaiidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja 

a ; 

de bens, serviços e. insurries necessários. ao 
 entrentarnento da emergência de 

que, trata esta Lei, os 
pr 

,.W.Vi.Orralle.cov.br;cciviLOSLato2019-2022:2G20,1e;!-,4.397q.htm 

Pr visor Ja_2.0k1). 1'00035 

sioStp_ele_Ige 

Liará-eis 

usgisig-w 



proccdimeraal itcaritárina ,-:,rflo radaztdos peia me 	
e *da P v fane. 	(!naiLar a 	

o /C14;2(20  

§ 1° Quando o prazo origina! de que :rata o paput for número Ímpar, este será arredondado para o número 

inteiro antecedente.‘Itall-Sairt"! pailAarc“!s:-jria 
	 ... C00086 

	

§ 2' Os recursos dos procedimentos licitatarios somente terão efeito devolutivo. 
	fin. lailaia.gelaiadi-da. 

§ 3° Fica Sean:seda a realização de aadierc!a oLia.ca 
 a que se refere o p_a_a.e. Sia-.-LC-0-2-2,-"--tadaaat..42 araLvissada_na..92.6,,S.2.02._D.).  

lune? r'ele93, para as liciteçbes de que tra A o ca..eut. 	
.(a.tojmicio_p_elaadngliaf.-ca_de..2fism). 

§ 4° As licttaçéiss de que trata c captit reazadas por meio de sistema de registro de preços serão 
consideradas compras nacionais, nos termos do disposto no r

egulamento federal, observado o prazo estabelecido no 

§ 6^ do art. 4°. 	.(rpterii.2.Q.Ç.â k_keSé
_Aia'_9.:1,1,_d_e..2.122_Q). 

krt. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo Co duração de até seis meses e poderão ser 

prorrogados por períodos SUCEISSIVOS, 
enquanto perdurar e necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 

errieraência de saúde 'pública. 	
ItSgeta Me id ro • • ° 6,a). 

• -'
- 

Art. 4'3-1 Peraos contratos ..clecorrentea -
rtbs prooedçnnShtbs P.FeNiiátáS-nciMã"Liér; "ti-atimtritstração pública poderá 

preyier que os centratesdos fiquem obii-gadbs Caceitart nas mesmas condições contratuals, acréscimos ou suar_ 

esseies 

ao objete contratado, em Má cinquenta por certo do valor inicial atualizado do contrato. 
	analuid-P-~lalt 

Eraoydráaeflaa,_cleaaaa.a.), 
M. 5' Toda pessoa colaborará com as actoridades sanitárias na comunicação imediata de: 

lo 	i .. 
pos.sivels contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

ii - ckou!ação em areae consideradas como regiées de contaminação pelo coron2avirus. 

Oistrilal e municipal de dados essenciais à dentificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção Pelo 

púbiicia federal, estadual, 

Art. fi` É obriciaterio o compartithamerto antre ót
-aãos e entidades da administração 

coram:vinis, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. 

§ 1° A obrigaçã° e 

que se refere o caput deste artigo estende-se as pessoas iurfollcas de direito privado 

cuandn os dados forem saildtecies por autoridade sanitária. 

§ 2"' C, 
 Minis:tio cia Ssúcie manterá dados púbilcos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e err 

investigação, relativos à situação de emeroáricia pública sanitária: resguardando o direito ao sigilo das Inforrnaçõ

e:  

9 

pessozia. 
An. Ca-a. 'Ficam estabeiec!doç os seca:ir:tas limites para a concessão de suprimento de fundos e por item d. 

despasa, rra as acuisições e contratações a Que se refere o caput do art 4°, quando a movimentação for reallzad 

por meio de Cartão de PaClarnent0 do GOVern3 	
.(!ncluído p 	ecilda Provis rs^ ° 9 	de_20_211). 

art. 5°
-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de ac..esso informação, de que trata a l

aglit-12=521.-

20.11, iclanicnades com medidas de enfreai:emento da emergência de saúde pública de que trate esta Lei. 

d c_pà a r‘._..â.C.-r---'roi:Sticia_t_gelL._02D.). 

§ 	
Ficarão suspens0s. os prazos de resposta a pedidos de acesso à Informação nos órgãos ou nas entidai 

acministração pública cujos setvidcres estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalente 
de 

 que, ne.cessanarnente, dependam da: 	
psia_la±iyeat___Cal a 13  ça-4s6 a n° 928,a.1). 

I - acesso presencial de &lentes cdriicos encarregados da resposta; ou 

ProvIcirls n° 92f,a_a4 e ja0,2n). 
i; agente piar:Uca ou setor o ort.ahamente envolv;dc com as medIdas de enfrentamento da situaçáa 

emergêncIa de que treta esta Lei. • 

ao 	Jaa§,66fi, de aaLd_e_jantio r_Se_L.1952; e 	(1!Sjd_Qi.S.de franjará:lei-2
n sie_n2Q). I - na execução de serviços de engeniaria, o valor estabelecido na Me 

- nas compras em geral e outros ser,-
;cos, o vaiar estabelecido ria alintajiaidg inoSp..1,a_dcaPil-n- 

i_aint82_6_6_ge.  29.2., 	
.(Inc;uldn.pt,Ltzkig_eir.AL.si5ria 

(!lacjaLaia_p_e_ia Medida Fraajaária n°  



i'00097 
SALVADOR, eAe.A., 
ouINTASCITA 
905 ABRI. DE 202O 

ANO V 
Ne 22.679 

DECRETO LEGISLATIVO N.° 2079 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

Reconhece, piara 
os fins do disposto nos Incisos I e II do art. 85 da 

Lei domo:ementar n. 101, de 4 de maio de 2000. 	
ocorrência do 

estado de calamidade pública no Município de Una, em atendimento à 
solicitação dc Prefeito do Município, encaminhada por Melo do Oficio 

2.17520. 

C. °RESiCer<TE r-A riSSEN,StEIA. LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
?AMUA, no ust. 

de etritijoâe previste no art. 41, XXII, da Resolução ri°. 

t19 	(seç.rnento h-teu-coo,. +aço saber  que o Plenário da Assembleia 

Art. 1°- Fica reconhecida, para os tine do disposto nos 
	! I! dc 

art. 86 da Lei Complementar n. 101, de 4 de melo de 2000. peio orazo 
de 90 (novente) dias e partir da publicação deste 

Decreto Legiolotiuo. a 

ocorrência do 
estado de calamidade púbilca no Manioi'aic se Sarro Ato, 

em atendimento á solicitação do Prefeito do Município., encaminneda 

por maio do Oficio Ai N°2.174/20  

Ert 2' 	Fstr. Zieorrto LepElatH-92  entre erc 	a 	:a os SUS 

otiticsobe 

GO.EiltiSTE 	(7RESI,2‘.5INC,!A 	
ASSE`V.S..Eift. LEG•SL 

ESTADC 	SAHA, i_EM 	.a.T8mL DE 202d. 

Deu:Md:il.-NELSON' c:É-Ar. 

2,e5 
. e eu orernulgr. c secuinte Decreto 

LeoislatiVO 
ao-ovo, 

: 	• 

Sice-recanhocida,-pera os.finie do dispo.stg nas....c.Ife 1 ," d°  

art. ES da i_ei Complerr.entar n. 101, de 4 de melo de 2030, )0 
 

dc' 90 (noventa) dias a pedir da publicação deste Decreta Leralsladvo, 
• 'I no Mur,icipio de Una, era005 

entra em vigor na data de sua 

DECRETO LEGISI.KrIVO bt.° 2080 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

Reconhece, para os fins dc disposto nos Incisos I e II do art. 66 de Lel 

Complensentar n. 101
., de 4 de maio do 2000, a °entremeais do estrado 

de caiansidade agaloa no Município ce Maraú, em atendimento h 
solicitação da Prefeita ao Município, saneai-ninhada por Melo do Offigia 

AL Ne 2.180/20. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 00 ESTADO D/ 
BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, de ~dação n° 
1192/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário de AsseMbie

t  

aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

Ac. 1'- Fica reconhecida, toara as fins do disposto nos incisos I e II c 
ara 6533 Lei Complementar n. 101, de 4 de Maio de 2000, X pelo pra: 
de 90 (noventa dias a partir da publicação deste Decrete Legisialh; 
s ocorrê:sc.:a do estado de calamidade pública no Município de Man 
em atendimento à solicitação de Prefeita do Município, encantinhe 

por meio do Oficio AL NP 2.180/20. 

presidente
. _ 	. 	 . 

— 

_ 	. 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 2277 35 38 DE AERIL DE- 2.223 
	ocorrer-iole do estado de calam' a 

atendimento á solicitação do Prefeito do Município, encaminha 

Rtxor,Coc a oz,"a os -Sr.a de disposto no.. Incisos I e I! ozi ar_ ES da Lei 	
n,e.I0 do Ofício AL N°2175/20  . 

Cerceies:varrer n. 101, de Z. de roairo de 2000 o o
ccrr&no;s co este2,o de 	. 

caiar:to:ode pébilera no Municfple de Campo Poimicse, ern atencinr.ento A
ii, 2t - Este Decreto Legislativo 

	

i 	
à ockii.re(reC 

da Prefeita do Município, encaminhada por aisio ao Ofício 
	publicaçÉo. 

	

a

. 	AL N' 2.177120. 	
GABiNETE DA PRESIDINCIP. DA ASSEN113i,EIA LEGISLATIVA DO 

O PRESIDEMTE. DA ASSEAtELEIA. LEGiSLATIVA CG ESTADO DA ESTADO DA BANIA, EM CEDE ABRIL DE 2020.  

BAMA., no uso de fitr:biliçãO prevista no art. 41, XXII, ca Reseiugho ne. 
1193185 (Regimento Interno), teço steter que c Plenário. da Assembleia Deputado NELSON LEAL 

	

'ovou o 
cu promulgo a seguinte Decreto Logisiativoi 	

PresideMe 

Art. 	- Fica rector,Pecide, para Os fins do disposto nos incises 

55 de 	
ritc-cd'enrentar n. 10", de 4 da nte*.c de 2230, doê". orar:, 

Ac .2:13 1,npue,-7.757 dias e drert." 	eild'iesees, cesta 7_2ec-eto Le;:s,a1t,0 

rotnri.neie to, estado de caiarndade 
p.;22iiiria de !‘i.,.:triP.r:r•C 	Ciarroo 

atendirenie 	eclidtad'ic 	Presa:tê dr. ;t1inCitie, 

ettrro'reacia por meio cie C11;ele 	
N°2.177122. 

Art.2' .Este Decretei LediEisrivo entra erc 'rigor na de ta de sua or,t2Cação. 

GABINETE DA PRESiDENCIA DA ASSE-MELE:A LEGISLATiVA. CO 

ES"^ADO DA SAIII,(
s, EM 28 DE ABRIL DE 2020'. 

Denotada i4ELS-CN LEAL 
?mei:len:e 

DECRE^OLEGiSLAT,V0 ann DE05 	GE 2320 AERL 

Reconhece, pare os fins do disposto nos inc.isns 1 e do art. 65 cio Lel 

Compiementar ri, tct , cie 4 
de maio de 2200 a odomtinda do estado 

de ca
lamidade pública no Município de Serrinha, em atencimento à 

e:dica-ação do Prefeito do Município, 
encerninhade por me!e 	Oficio AL 

Ne 2.252122. 
OPRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CO ESTADO DA 
BACIA. no iise de ati;c0ição provista nu act. 

Ll )0(ii 	ReSpiução no. 

11E3,55 ;Regimento, Irictinc), "aço sane-  que a 	da Asserote!a. 

?provei_ e eo prionsoiço a seguinte Decreto Legieeli'ic: 

Art. 	
- Pica retzanhedica para os fins de disposto nos incisos ; 

	do 

art. r5 Ca Lei Cormaiemontat n.101, de de maio .c4 2220. 
e CCerrerCie 

dc estado de calamidade púbiica 	
!Junte:cio co SeMrna, peie prazo 

de. 92 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreta Legislativo, 
ern atendimento ê eolicitacão do Prefeito do Moricir.o, 9r-cernir-nada por 

ireO do Oficio AL bit 2.353/20. 

Art. 2' - Este Decreto Legislativo entra ern vigor na data de 

ousfloasào. 
GABINETE DA PRESIDÉNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DA BANIA, EM 08 DE ABRIL DF 2020. 

Cecutado NELSON •_EAi 
Presidenta 

DECRETO -p_GISLATIVO N.° 2081 DE 08 CE ABRIL DE 2020 

Reconhece, pare os fins do disposto nos incisos I e da art. 65 r 
Complementar ta. 131, de 4 de maio de 2000, a ocorrênda do e 
de calansIdade pública no Município de Caribe, em atendirne 

A.C. 2. 
 - Este Decreto Lepisisavo entre em Níger na data 

de soa ovni...aça°. solicitação de Prefeito do Município, encaminhada por Melo do 
N° 2.1ái12a. 

?ES 	NOA DA ASSEMELEA LE.GiE. ATIVA DO 	
pREsntN,E DA .ASSEMÔLA 

..n 	rvA DO ESTAI  

PSTADO DA.SAH1A, E. 02 DE AeRt._ DE 2222.̂  	 BAHIA, no i_iou de atribuição prevista no art. 41. XXII, de Regalar 

Deputeco NELSON 	

93/85 (Regimento Interno), 
faço saber que o Plenário de As 

LEAL 	 ap

se 

rovou e eu promulgo o seguinte Decrete 
Legislativo: 

Presidente  
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MINUTA DE CONTRATO No xxxx/2020 

Termo de Contrato que entre si celebram o 
Município de Una — Estado da Bahia, e 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX para os fins que especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do 
Ministério da Fazenda sob n° 13.672.605/0001-70, com sede no Centro Administrativo Municipal, 
localizado na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, Centro, nesta Cidade de Una , Estado da 

Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. 

TIAGO BIRSCHNER, Prefeito Municipal, com endereço residencial sito á na Rua Felix Caldas, n° 
215, Centro nesta cidade de Una, Estado da Bahia, CEP 45.690-000, portador da cédula de 
identidade n° 09711624 68, SSP/BA, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 
da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n° 014.834.565-44, doravante 
designado simplesmente CONTRATANTE celebra o presente Contrato com XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, inscrita (o) no CPF/CNPJ sob n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 
estabelecida (o) na Rua XXXXXXXXX XXXXXX, N° XXX, Bairro xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx, Cep.xx.xxx-
xxx, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada (o) por Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade n° xxxxxxxxxxxxxxx 
expedida pela xxx-BA, e, inscrito no CPF/MF n° xxxxxxxxxxxxxxxx, em conformidade com a Lei 
8.866/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PROFILÁTICO AO 
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA) em conformidade com a 
proposta de preços apresentada no processo de dispensa da qual decorre este termo contratual 
e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado no Diário Oficial do 
Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ =X (XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX CENTAVOS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias á completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-009. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(1+i)" onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias 
de atraso/30; 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n° 9.265/2004. 

CLAUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

4.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2020: 

ÕRGÃO: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE — UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — 

• PROJETO/ATIVIDADE: 1011.10301152.246 — GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — 
ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 — MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSO: 02 — 
RECEITA DA SAUDE 15 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

5.1. o prazo de vigência contratual será de XX de XXXXXX de 2020 a XX de 
XXXXXXXXXXXXX de 2020, podendo ser renovado caso haja acordo entre as partes, 
mantendo-se todas as condições presentes; 
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito 
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a 
natureza de continuidade dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 

Prefeitura Municipal de Una 
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conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 
CLAUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento 
nem poderá onerar o objeto do CONTRATO; 
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 

• ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato social; 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e 
as demais previstas em Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 
prevista na Lei Federal n° 8.666/93; 
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre 
as partes; 
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, 
as atualizações, compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser 
registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 

• CLAUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1 O Sr. Raissander Fermo Dalmagro, designados na portaria n° 34 de 02 de Março de 
2017, responsáveis pela fiscalização deste contrato, deverão: 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 
execução, quando for o caso; 
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 
competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 
Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a 
execução do contrato. 

Prefeitura Municipal de Una 
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Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 
8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao Município; 
8.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 

110 	infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
8.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

	

I - 	10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

	

II - 	0,3% (três décimos por cento) ao dia, até 6 trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

	

III - 	0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

8.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
8.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 	 . - 
8.1.4. serão punidos com-a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposições legais citada; 
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 
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CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO: 

9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe 
ao Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 	 . 

111 	10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Decreto Municipal n° 136/06. Este. Contrato está vinculado ao 
PROCESSO DE DISPENSA n° 110/2020. 

10.2. Com  fundamento no artigo 24 insciso II e a medida provisória no 961 de 06 de maio de 
2020 que adéqua os limites de dispensa de licitação e amplia o uso do regime diferenciados de 
contratações publicas — RDC durante o estado de calamidade publica; 

• 
10.5. decreto legislativo do senado federal No 06 DE 20 DE MARÇO DE 2020, reconhecendo 
para fins do artigo 65 de 04 de maio de 2020, a ocorrência do estado de calamidade publica, 
nos termos da solicitação do presidente da republica; 

10.6. o decreto estadual no 19.549 de 18 de março de 2020; 

10.7., o decreto municipal no 483 de 23 de março de 2020; 

10.8. o decreto legislativo no 2079 de 08 de abril de 2020; 

10.9. as parte contratantes elegem o foro -da Cidade de Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias aèaso oriundas do presente CONTRATO; 
10.10. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 
igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

Una (BA), xx de xxxxxxx de 2020. 

TIAGO BIRSCHNER 	 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 
Prefeito 	 Fornecedor 

Testemunhas: 

CPF/RG: 	 CPF/RG: 
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Processo: Dispensa de Licitação 110/2020 - Processo Administrativo n9  170/2020. 

Objeto: Dispensa de licitação para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PROFILÁTICO 
(IVERMECTINA) AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE UNA/BA 
CONSOANTE PROTOCOLO MÉDICO. 

Assunto: 	Solicitação 	de 	parecer jurídico 	acerca 	da 	regularidade 	do 	processo 
administrativo licitatório. 

Origem: Procuradoria Jurídica do Município. 	. 
Ao Setor de licitação da Prefeitura Municipal de Una - Bahia. 

PARECER 

EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
LEGAL. OBSERVAÇÃO DE LEI ESPECÍFICA. 
VIABILIDADE. 

I- RELATÓRIO 

A Comissão Permanente de Licitação encaminha para emissão de parecer 
jurídico por este órgão, o presente expediente que visa AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTO PROFILÁTICO (IVERMECTINA) AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 
NO MUNICÍPIO DE UNA/BA CONSOANTE PROTOCOLO MÉDICO, considerando a 
URGENCIA da aquisição, visto que, o referido medicamento é item de vital 
importância para manter as condições de tratamento nas unidades de Saúde desta 
Municipalidade, por meio de dispensa de licitação, com fundamento no art. 49  e ss. da 
Lei Federal n. 13979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 

No caderno encontram-se os elementos necessários ao bom e regular 
desenvolvimento do processo, ofício da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a 
contratação da empresa, com a devida justificativa, apresentação dos orçamentos 
para efeito de balizamento de preços, apontamento da existência de dotação 
orçamentária a comportar o dispêndio, bem como a devida autorização a deflagração 
do presente processo com autorização do Excelentíssimo Prefeito. 
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Ainda, nos autos constam documentos comprobatórios da regular constituição 

jurídica da empresa, as certidões que dão conta que a mesma está em situação regular 
perante a fazenda pública federal, estadual e municipal, bem como a certidão negativa 
de débitos trabalhistas, do FGTS. 

Contudo, deverá a Secretaria Municipal de Saúde promover a apresentação do 
Relatório de Distribuição do "Kit COMI", porquanto se trata de condição 
imprescindível para comprovar a necessidade da aquisição do medicamento objeto 
desta dispensa, uma vez foram adquiridas 20.000 unidades do mesmo medicamento, 
através do Processo Administrativo 143/2020 Processo de Dispensa de Licitação 

• 
87/2020. 

É o que merece relatar. 

II- FUNDAMENTAÇÃO 

De início importa dizer que .o procedimento licitatório é regra para a 
Administração Pública ao adquirir bens ou contratar serviços. Nos termos da 
Constituição Federal, art. 37, XXI, a contratação de obras, serviços, as compras e 
alienações realizadas pela Administração Pública deverão, em regra, ocorrer por meio 

de licitação pública. Assim dispõe o referido dispositivo: 

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

I-1 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações." 

Sem embargo, a legislação prevê ressalvas a essa regra. São os casos em que a 
licitação é legalmente dispensada, dispensável ou inexigível. Essas situações, todas 
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em caráter excepcional, estão previstas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei n° 8.666/93, e 

deverão observar, obrigatoriamente, o disposto no artigo 26. 

Todavia, vale esclarecer que em razão da pandemia decorrente do novo 

coronavírus que se proliferou no mundo, sobretudo no Brasil e com forte cadeia virai 

no Estado da Bahia, sobretudo no âmbito municipal, tem-se que o Governo Federal 

instituiu por intermédio da Lei Federal n. 13979/2020 nova modalidade de dispensa 

de licitação, a saber, para aquisições e serviços que se fizerem necessários ao 

enfrentamento do referido vírus com cadeia pandêmica. 

• 	
Vejamos a redação do diploma legal sobredito: 

Art. 49  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. 	fRedacão dada 

pela Medida Provisória n2  926. de 2020). 

§ 12  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de 
saúde pública de . importância internacional decorrente do 
coronavírus. 

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 
Lei serão imediatamente disponibilizadas em sitio oficial específico 
na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, além das informações preVistas no 6 32  do art. 8° da Lei n2  
j2.527, de 18 de novembro de .2011, o nome do contratado, o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou 
aquisição. 

• - 
§ 32  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora 
de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com 
inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou 
contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, 
comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser 
adquirido. 	(Incluído pela Medida Provisória n2  926. de 2020) 

Art. 42-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se 
refere o caput do art. 42  não se restringe a equipamentos novos, 
desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de 
uso e funcionamento do bem adquirido. 	(Incluído pela Medida 
Provisória n2  926. de 2020) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 
	coo105 

Procuradoria Jurídica 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Procuradoria Jurídica 	1•00105 
ESTADO DA BANIA 

Observa-se o entendimento das regras contidas na Lei Federal 13979/2020, 
atentando-se ao fato segundo o qual a dispensa de licitação reflete a contratação 
direta da Administração Pública em relação a um bem ou serviço demandado, 
porquanto a competição licitatória se mostra inconveniente ao interesse público. 

Quanto à formação do processo, a própria legislação exige contornos 
simplórios, justamente visando preservar a celeridade e eficiência nas ações que 
devem ser encampadas pelo Poder Público nb combate ao enfrentamento da 

pandemia. 
à 	• • 	Ademais, registre-se que consoante previsão no 'artigo 4-E, §29, da Lei 

13.979/2020, é possível a dispensa da estimativa de preço, quando devidamente 
justificado pela administração pública, senão vejamos: 

Art. 42-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será 
admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de 
projeto básico simplificado. 

§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 
competente, será dispensada á estimativa de preços de que trata o 
inciso VI do caput. 	(incluído pela Medida Provisória n9  926. de 
2.02()) 

• 	Ainda, as estimativas de preços podem ser comprovadas por, no mínimo, um 
dos seguintes itens: 	 • - 

1 	- , 

Art. 42-E, §1° [...] omissis 
- 

1 	h 

VI - estimativas dos preços obtidos por Meio de, no mínimo, um dos 
seguintes parâmetros: 	(incluído pela Medida Provisória n2  926  
de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 	Varja 
Medida Provisória n° 926, de 2020) 
b) pesquisa publicada em mídia especializada; 	(Incluído pela 
Medida Provisória n° 926. de 20201 
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio 
amplo; 	(Incluído pela Medida Provisória n° 926. de 202.4) 
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d) contratações similares de outros entes públicos ou 	(Incluído 
pela Medida Provisória n2 926. de 2020) 
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; 
e 	(Incluído pela Medida Provisória n2 926. de 2020) 
VII - adequação orçamentária. 	jIncluído pela Medida Provisória 
0926. de 2020) 

No caso em tela, a contratação de empresa para a prestação dos serviços 
objetos da presente dispensa justifica-se diante do fato de que cuida de política 
pública destinada ao enfretamento da emergência de saúde pública, associado ao fato 
de que fora declarado no Estado da Bahia "Estado de Calamidade Pública" em todo 
território baiano, conforme Decreto ng 19.549, de 18 de Março de 2020, em especial 
esta municipalidade que também se encontra em calamidade pública declarada pela 
Assembleia Legislativa da Bahia. 

Consoante se constata do expediente trazido a essa Procuradoria, infere-se que 
o termo de dispensa criado para a finalidade supramencionada encontra-se 
devidamente subsidiada por rubrica orçamentária específica, cuja dotação, inclusive, 
já fora identificada. 

Considerando que este item é de sensível necessidade e o princípio da 
economicidade que é a obtenção do resultado esperado com o menor custo possível, 
mantendo a qualidade e buscando a celeridade na prestação do serviço, após pesquisa 
de mercado, o preço ofertado pela •empresa VITAMEDIC INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA LTDA., foi o que melhor preencheu estes requisitos, estando abaixo 
do preço médio ofertado pela requerente. 

Posto isto, não vislumbro vício de forma ou qualquer defeito no procedimento 
que contrarie a Lei de regência pelo que opinamos pela regularidade na escolha da 
DISPENSA de licitação para a contratação pretendida. 

A aquisição do presente objeto, neste momento, justifica-se em razão da 
necessidade concreta refletida pelo Protocolo Médico subscrito por médico que 
integra a rede pública municipal de saúde, Dr. Enmerson Rodrigues Sacchetto- CRM 
19197 - BA, então aderido por esta municipalidade, a fim de salvaguardar, 
preventivamente, a universalidade e igualdade de ações dos serviços de saúde pública 
a todos os usuários, na forma do art. 196 da Constituição Federal de 1988, bem assim 
levando-se em consideração o perfil técnico de segurança farmacológica do objeto, 
nos termos do Protocolo Clínico e de suas fases previstas para fornecimento aos 
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usuários, estritamente associado à medida de enfrentamento ao novo coronavírus 
(COVID-19). 

Por fim. em razão da extrema necessidade dos serviços objeto da 
dispensa e levando-se em consideração que a demanda se afigura necessária ao 
enfrentamento da pandemia. e. no caso concreto, cuida-se da segunda 
contratação promovida pela Administração tendo como finalidade o mesmo 
objeto. conforme demonstrado pelo Contrato Administrativo n° 000/2020, 
recomenda-se que o fiscal contratual acompanhe diligentemente o 
cumprimento da obrigação e. em especial. que a Secretaria competente 
apresente. oportunamente. o balanço. do ponto de vista da eficácia e 
atendimento ao interesse público, se a experiência decorrente da presente 
contratacão teve êxito ou foi útil ao fim que se espera. a fim de obedecer ao 
principio da eficiência e da racionalidade doszastos na Administração Pública.  

III- CONCLUSÃO. 

Posto isso, não vislumbro qualquer impedimento legal para se contratar a 
empresa VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., uma vez que o presente 
procedimento atende o disposto no art. 42  e ss., da Lei n2  13979/2020, ressalvados os 
apontamentos acima (verificação do valor unitário na forma em que cotado o 
produto) e publicação na forma acima exigida. • 

Quanto às certidões legais, apesar de juntadas aos autos, o art. 42-F da Lei 
Federal aplicável prerroga que "na hipótese de haver restrição de fornecedores ou 
prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante 
justificativa, poderá dispensara apresentação de documentação relativa à regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, 
ressalvados a exigência de apresentação.de  prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 72  da 
Constituição." 

S.M.J., é o parecer. 

Una (BA), 31 de agosto de 2020. 

 

  

ItalltrA liii áo Cavalcant 
Procurador j ridico Municipal 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 110/2020 

RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o presente Processo de Dispensa para que surta os seus jurídicos e legais 
efeitos, para determinar a Contratação de VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
LTDA, CNPJ: 30.222.814/000131 na forma das condições estipuladas no Contrato 
e na Lei 8.666/93. 

Una (BA), 01 de SETEMBRO de 2020. 

IAGO 
Prefeito Municipal 
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Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14 - Centro - CNPJ 13672.605/0001-70. Una - Bahia CEP 45.690-000. 

Tel (73)-3236-2021 - Fax (73) 3236-2186 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 110/2020 

CERTIDÃO 0.  PUBLICAÇÃO • • 	, 

Certifico para os devidos fins que o Processo de Dispensa de Licitação foi publicado no 
Mural da Prefeitura desta Cidade, no dia 01/09/2020 

Una/BA, 01 de SETEMBRO de 2020. 

TIA • BIRSC NER 
Prefeito Municipal 

is - 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 —Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una- Bahia CEP 45.690-000 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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