Itabuna, BA, 01 de julho de 2020.

De: Diretoria Administrativa/Financeiro
Para: Licitação e Contratos.

Assunto: Aquisição de produtos.
A presente Comunicação Interna tem como escopo levar a seu
conhecimento uma necessidade constatada no âmbito da Administração Pública,
bem como solicitar suas providencias no sentido de atender referidas
necessidades.

Entre outras demandas, como em todo e qualquer ente público, mormente o
seguimento hospitalar, a Administração se revela carecedora de produtos/insumos
cujo objeto é aquisição de Medicamentos (MIDAZOLAM 5mg solução injetável).
Tal solicitação é demandada devido a um avanço extenso de casos com
confirmação ao Novo CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID - 19).
A reposição do aludido produto em nossa farmácia se faz sobremaneira
necessária para o atendimento aos pacientes com tratamento de sintomatologia
moderada a grave ocasionada pelo COVID - 19, sendo necessário para uso em
diversos setores do Hospital de Base Luis Eduardo Magalhães-HBLEM.
É sabido que a atividade fim desta unidade hospitalar é a saúde e que, se
faz para que não haja falhas, relativamente aos recursos e procedimentos, sejam
quais forem, relacionados ao melhor desempenho desta entidade.

C

Destarte, solicitamos a contratação de empresas com certificação e
devidamente credenciadas para o fornecimento dos produtos acima descritos, tudo
em consonância com o disposto na Lei 8.666/93.

T

Roberto G ma Pachéco Junior
Presidente da FASI
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MAPA ANALÍTICO 0073.2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
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LOTE 01
Item

Descrição

Und

Quant

OKEY MED

RIO BAHIA

ASTHAMED

MÉDIA

TOTAL.

8w000

R$11,25

R$6,50

R$13,42

R$10,39

R$ 83.120,00

MIDAZOLAN 5 mg solução injetável 5 ml, na embalagem deve
conter a descrição "venda proibida pelo comercio", Apresentar
1
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registro dos produtos na Anvisa e Certihcado de Boas Praticas,
Un
Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao
(UNIDADE)
Anvisa n° 460/99, Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar
documento do pais de ohgem traduzido por tradutor ohcial.

TOTAL DO LOTE

R$83.120,00
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ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 038/2020
PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 199/2020

PARECER
EMENTA:
CONTRATAçÃO
DIRETA
AQUISIÇÃO
DE
MEDICAMENTOS DE uso HOSPITALAR - MIDAZOLAM DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, ll e lV DA LEI N° 8.666, DE 21
DE JUNHO 1993 (DECRETO N° 9.412/2018) MP 926\2020, MP 961\2020,
Art.1°. CONSULTA FORMAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA

©

I- PREÂMBULO

Trata-se

de

consulta

RIOBAHIAFARMA

acerca

da

possibilidade jurídica

COMÉRCIO

E

de

contratação

DISTRIBUIÇÃO

DE

da

empresa

PRODUTOS

MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA com FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO
À SAÚDE DE ITABUNA, fundação de direito público interno, constituída pelo advento da
Lei Municipal 1.942 de 27 de Julho de 2004, inscrita no CNPJ sob o n° 02.762.633/0001-62,
para aquisição de medicamento de uso hospitalar-MIDAZOLAM, sem que haja procedimento
licitatório, informando que há o interesse da Administração na contratação em tela, tudo isso
por meio de dispensa, dada a legalidade, urgência e emergência em que se encontra o Pais
devido a pandemia do vírus COVID-19.

II - DAS INFORMAçÕES E JUSTIFICATIVAS

Inicialmente, imperioso destacar que, devidamente autuado a solicitação pela Diretoria, vem os
autos na data de 01/07/2020, objetivando a consulta acerca da legalidade de contratação de
empresa por meio de licitação na modalidade dispensa, justificando a contratação sobre as
aquisição do medicamento.

Considerando que em 28 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde, por meio do COE-nCoV
publicou a versão eletrônica preliminar do Plano de Contingência Nacional para Infècção
Humana pelo novo Coronavírus, (2019-nCoV), com o objetivo de conter a infecção humana e
mitigar o aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pelo COVID-19 e do Guia de
Vigilância Epidemiológico; Considerando que em 04 de fevereiro de 2020, o Ministério as
2020
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Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) por meio da publicação
da Portaria MS n.188, e conforme Decreto n.7.616 de 17 de novembro de 2011; Considerando

l'

que em 07 de fevereiro de 2020, foi publicada a Lei n.13.979 que dispõe sobre as medidas para

l

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

l

coronavírus responsável pelo surto atual; Considerando que em ll de março de 2020 a
organização Mundial de saúde (OMS) declarou a doença provocada pelo novo coronavírus
í
i

COVID-19 como uma pandemia; Considerando que a lei prevê que poderá ser determinada a
realização compulsória de exames, testes laboratoriais, coleta de amostra clínicas, vacinação e
outras medidas profiláticas, bem como tratamentos médicos específicos; Considerando que a
C

MEDIDA PROVISÓRIA N.926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 que dispõe sobre procedimentos
para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, em especial o artigo
4°(..) 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; Considerando que esse
medicamento constava no Edital do Pregão Eletrônico n.016\2020 e a empresa vencedora,
BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI, em 05 de junho de
2020 não entregou o medicamento por não te-lo em estoque em razão da pandemia do COVIl)
19 alega que os fornecedores diminuiu o regime de trabalho nas empresas afetada pela
quarentena, alega também que diversos produtos estão chegando com atraso nos depósitos e

O

outros produtos encontram-se em falta no laboratório devido ao aumento da demanda de
pedidos em razão da pandemia. O contrato foi rescindido devido a inexecução do mesmo.
Diante

da

emergência

e

urgência

faz-se

necessário

a

aquisição

do

medicamento

MIDAZOLAM, até que seja deflagrado outro procedimento licitatÓrio. Vale ressaltar que em
01 de Julho de 2020 a FASI formalizou uma denúncia contra BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 15.229.287\0001-01, no Ministério Público por
não apresenta justificativa plausível quanto a falta de entrega do referido medicamento.
(denúncia anexa)
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l- Considerações Preliminares desta Assessoria

De início, imprescindível de faz a verificação: da existência de dotação orçamentária para
realização do contrato; as minutas do temo de dispensa e do contrato, com base nos elementos
fornecidos nos autos, perfeitamente delineado seu objeto, prazo, valor, dotação de despesa e
forma de pagamento, assim como documentos de regularidade da empresa.

Convém destacar que, compete à Assessoria Administrativa prestar consultoria sob o prisma
estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à
oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária
do administrador público legalmente competente, tampouco, examinar questões de natureza
eminentemente técnica, administrativa elou financeira, salvo, patente irregularidade.

Ademais, entende-se que as manifestações da Assessoria Administrativa da FASI são de
natureza opinativa e, portanto, não são vinculantes para o gestor, o qual pode, de forma
justificada, adotar orientação contrária ou diversa daq tiela emanada da consultoria jurídica. Ou
seja, o presente opinativo tem natureza obrigatória, porém não vinculante.

Analisadas as exigências especificas impostas pela Lei n° 8.666, de 1993, cumprirá examinar a
instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações
administrativas.

Por tais razões, como simples orientação jurídica, visando auxiliar a Administração do
NosocÔmio na tomada das decisões que atendam primordialmente a finalidade de interesse
público, passa-se a expor o que se segue:

III - DA FUNDAMENTAçÃO DE MÉRITO
Por todo exposto, passo à fundamentação e, ao final, opino.

Embora a realização de contratos pela Administração Pública exij& em regra, a obediência ao
certame licitatÓrio (princípio da obrigatoriedade), o legislador ressalvou hipóteses em que o
gestor pode prescindir da seleção formal prevista neste estatuto.
2020
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As hipóteses de ressalva encontram fundamento no próprio texto constitucional, uma vez que o
inciso XXI do artigo 37, da Constituição Federal, ao estabelecer a obrigatoriedade do
procedimento de licitação para os contratos feitos pela Administração, já inicia seu texto
resguardando "ressalvados os casos específicos na legislação".

A dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a Administração
e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93. Observa-se que a lei
enumerou expressamente as hipóteses de dispensa de licitação, sendo este rol exaustivo. Neste
sentido é a lição do renomado Jessé Torres Pereira Júnior:

"As hipóteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto
é, a Administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição
se ocorrente uma das situações previstas na lei federal. Lei estadual,
municipal ou distrital, bem assim regulamento interno da entidade
vinculada não poderá criar hipótese de dispensabilidade".

Nesse sentido, cabe ao ente público assegurar a todos, conforme está expressamente descrito no
art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção. proteção e
recuperação." (...) Não resta outra alternativa, a não ser aquisição dos medicamentos, tem-se a
hipótese prevista no art. 24, inciso II e IV, da Lei 8.666/93:
II - para outros serviços e compras de valor até 5% (cinco por cento) do
limite previsto na alínea a, do inciso II do artigo anterior, e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez;
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento de situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;

2020
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Trata-se, como se vê. de autorização legal para que, desde que observados os requisitos fixados
no dispositivo. o gestor possa deixar de instaurar a licitação e contratar diretamente compras e
serviços gerais para a Administração.

Trata-se de importante ferramenta jurídica disponibilizada ao administrador, para uma situação
peculiar, a ser acionada sob o crivo da proporcionalidade para atender o interesse público.

Circunstâncias fáticas levaram a matéria a ser discutida no Tribunal de Contas do Distrito
Federal, em consulta genérica formulada no bojo do Processo n° 1805/2999, da qual resultou o
entendimento exposto na Decisão n° 3.500/1999, em caráter normativo e ainda em vigor, no
sentido de que:
(...) sem prejuízo do cumprimento das formalidades previstas no art. 26 da Lei
n° 8.666/93, é possível a contratação direta de obras, serviços (continuados ou
não) e bens, com fulcro no art. 24, IV, da referida norma legal, se estiverem
presentes,

simultaneamente,

os

seguintes

reguisitos,

devidamente

demonstrados em processo administrativo próprio: a) a licitação tenha se
iniciado em tempo hábil, considerando, com folga, os prazos previstos no
Estatuto Fundamental das Contratações para abertura do procedimento
licitatório e interposição de recursos administrativos, bem assim aqueles
necessários

à

elaboração

do

instrumento

convocatório,

análise

dos

documentos de habilitação (se for o caso) e das propostas, adjudicação do
objeto e homologação do certame;
b) o atraso porventura ocorrido na conclusão do procedimento licitatório não

€

tenha sido resultante de falta de planejamento, desídia administrativa ou má
gestão dos recursos disponíveis, ou sejm que tal fato não possa, em hipótese
alguma, ser atribuído à culpa ou dolo do(s) agente(s) público(s) envolvido(s);
C) a situação exija da Administração a adoção de medidas urgentes e
imediatas, sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas. obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
d) a contratação direta pretendida seja o meio mais adequado, efetivo e
eficiente de afastar o risco iminente detectado;
e) o objeto da contratação se limite, em termos qualitativos e quantitativos, ao
que for estritamente indispensável para o equacionamento da situação
emergencial;
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f) a duração do contrato, em se tratando de obras e serviços, não ultrapasse o
prazo de 180 dias, contados a partir da data de ocorrência do fato tido como
emergencial;
g) a comprm no caso de aquisição de bens, seja para entrega imediata;

É esse o contexto normativo a que o administrador deve subsumir e ponderar os fatos
relacionados com a aquisição de medicamentos por ordem judicial. Marçal Justen Filho leciona
que emergência é um conceito relacional entre a situação fática anormal e a realização de certos
valores. Explica:
O direito (público, especialmente) é posto para assegurar a realização de
certos fins (valores). Quando se constrói a norma jurídica, considera-se uma
certa situação fática e se elegem certas condutas como obrigatórias, proibidas
ou facultadas.

Presume-se que, através dessa disciplina, atingir-se-á a satisfação de certos valores. Essa é a
regra para a situação de normalidade. A emergência consiste em ocorrência fática que produz
modificação na situação visualizada pelo legislador como padrão. A ocorrência anômala
(emergência) conduzirá ao sacrifício de certos valores se for mantida a disciplina jurídica
estabelecida como regra geral.

Percebe-se, assim, que a emergência decorre de um imprevisto que ameaça um valor
fundamental.

©

Destarte, pela incidência da hipótese prevista no art. 24, IV, da Lei de Licitações, e pela
perfeita adequação do objeto à previsão legal, eis que relacionado com as atividades vitais do
Hospital, não vislumbro óbice para a celebração do contrato administrativo com o prestador de
serviços supramencionado, considerando que os preços guardam compatibilidade com os
valores praticados no mercado.

Portanto, há de se observar que não só a licitação, mas também a contratação direta através de
processos de dispensa ou de inexigibilidade, deve sempre buscar atender o interesse público,
dentro do menor espaço de tempo e no melhor preço possível, objetivando, assim, a
preservação do patrimônio público.
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Vale ressaltar, mais uma vez, que em 20 de março de 2020 foi Decretado Estado de
Emergência no Município de Itabuna. Decreto n.13.608. com alterações promovidas pelo
Decreto n.13.609\2020, como medida de combate e prevenção. em face de confirmação da
contaminação do primeiro paciente com o COVID-19 na região.

IV - CONCLUSÃO

Por tais razões, essa Assessoria atenta-se aos aspectos jurídicos do processo licitatório, cabendo
à administração a responsabilidade integral pela definição do objeto, a justificação de sua
necessidade, de acordo com a sua necessidade.

É de bom alvitre atentar que, incumbe a esta assessoria apenas a análise jurídica, sendo de
inteira responsabilidade da Diretoria Executiva a comprovação da existência e veracidade do
fato noticiado e que ensejará a celebração do termo.

Friso, também, que o presente parecer não se atém à autenticidade dos documentos
apresentados, à compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e à pertinência das
condições negociais.

Isto posto, concluímos que há possibilidade jurídica, desde que cumpridas as providências de
praxe e atendidos os apontamentos:
l) Em cumprimento ao Princípio da publicidade, seja publicado na imprensa oficial do Município, e quando se
tratar de verba federal que seja publicado no Diário Oficial da União-DOU, aviso contendo o resumo da
dispensa como forma de garantia de eficácia do ato administrativo;

2)

seja o processo em tela submetido à análise da Contabilidade e Controladoria Interna da FASI a quem cabe,
através de seus sistemas de controle interno, examinar as fases de execução da despesa, dotação
orçamentária, inclusive, verificando a regularidade das licitações, contratos, termos, sob os aspectos da
publicidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade". Devendo ainda, a Controladoria Interna se
manifestar através de "'relatórios, auditorias, inspeções, pareceres, outros documentos necessários e
pronunciamentos voltados a sanar possíveis irregularidades/vícios", caso necessário.

É o parecer.
ltabuna-BA, 01 de julho de 2020.
Mich
rrôco
Assessora Jurídica
OAB-BA 59.866
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DR.(A) PROMOTOR DA 2° PROMOTORIA
DE
BAHIA.

jUSTIÇA

DA

COMARCA

DE

ITABUNA

-

FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA, fundação de direito
ublico interno, constituída pelo advento da Lei Municipal 1.942 de 27 de Julho de 2004,
CNPJ n° 02.762.633/0001-62, neste ato representada pelo Diretor Presidente ROBERTO
PACHECO GAMA JÚNIOR, inscrita no CPF/MF sob o n° 984.754.795-53, com sede na
Av. Fernando Gomes de O]iveir& sIn, Nossa Senhora das Graças, nesta cidade, vem, por
conduto da assessoria jurídica da FASI,Decreto Anexo, De,n,u,n,c,i,a,r a empresa
BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 15.229.287\0001-01, com sede na Rua José de
Deus Pereira, n.287, Galpão A, Bairro Caiçara, Guanambi-BA, representada por sua sóciaadministrativa Susy Araújo Silva, RG 0232634157, CPF 675.782.685-20 para que sejam
tomadas as devidas providências.

I- DOS FATOS

Trata de denúncia em face da referida empresa que merece especial atenção e intervenção do
Ministério Público.

A Empresa Bahia Medic Comércio de Produtos Hospitalares EIRELI participou do Pregão
Eletrônico n.016\2020 (Edital em anexo), Ata RP n. 087\2020 (em anexo) ocorrido em 21 de
maio de 2020. Ocorre que em 05 de junho de 2020 após formalização do pedido através da
AFn, 0751\2020 (em anexo), Contrato n. 0488\2020, a Empresa alega que devido a
pandemia do COVID-19 e o regime de trabalho das empresas fornecedoras, afetadas pela
quarentena, diversos produtos estão chegando com atraso nos depÓsitos e outros produtos
encontram-se em falta no laboratório devido ao aumento da demanda de pedidos em razão
da pandemia, o que não justifica já que a empresa tinha conhecimento dos itens ao participar
do certame.
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Com a homologação do Processo Administrativo n. 088\2020 a Pregoeira responsável
registra os preços da empresa, no caso Bahia Medic, já que ficou em primeiro lugar na
disputa de preços, de acordo com a classificação por ela alcançada por ltem/Lote,
observadas as condições do Edital do Pregão e a ordem de classificação.

Nome da empresa
BAHIAMEDIC COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ
15.229.287/0001-01

Representante Legal
Suzy Araújo Silva

Endereço
Rua José de Deus Pereira, 287, Galpão A, Caiçara ,CEP 46.430-000, Guanambi IBA
TEL'(77)3451-8800
E-MAIL: bahiamedlicitacoes@gmail.com
J
Item

Discriminação

Unid.

Quant.

Marca

V. Unit.

V. Total

7

CEFTRIAXONA sodica, po para

UNO

3600

BLAU

10,49

37.764,00

soIucao injetável 1g iv(r): a
embalagem do produto devera conter a
seguinte impressão: " venda proibida
pelo comercio. " Apresentar registro dos
produtos na Anvisa e Certificado de
Boas Praticas Fabricacao e 'Controle
CBPFC do fabricante conforme
resolução AnvisaRDC N° 39, DE 14 DE
AGOSTO DE 2013. Em caso de
fabricante fora do mercosul, apresentar
documento do pais de origem traduzido
por tradutor oficial.
8

DEXTROCETAMINA 50 MGIML FRAMP 10ML,a embalagem devera conter
a impressão "venda proibida pelo
comercio". Apresentar registro dos
produtos na Anvisa e Certif cado de
Boas Praticas, Fabhcacao e Controle CBPFC do fabricante conforme
resolucao Anvisa RDC N° 39, DE 14 DE
AGOSTO DE 2013Em caso de
fabhcante fora do mercosul, apresentar
documento do pais de origem traduzido
por tradutor oficial.

UNO

3600

CRISTALIA

85,03

306.108,00

11

ENOXAPARINA, solucao injetavel
40mg,su bcutânea,seringa
preenchida (R), conforme NR 32, A

UNO

2700

MYLAN

20,00

54.000,00

embalagem devera conter a impressão

' "
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"venda proibida pelo comercio'.
Apresentar registro dos produtos na
Anvisa e Certificado de Boas Praticas,
Fabricacao e Controle - CBPFC do
fabricante conforme resolucao Anvisa
RDC N°39,
12

C

EPINEFRINA, solucao injetavel1
mg/mL ampola 1mL, a embalagem
devera conter a impressao "venda
proibida pelo comercio'. Apresentar
registro dos produtos na Anvisa e
Certificado de Boas Praticas,
Fabricacao e Controle - CBPFC do
fabricante conforme resolução Anvisa
RDC N° 39, DE 14 DE AGOSTO DE
2013. Em caso de fabhcante fora do
mercosul, apresentar doeu mento do

"

UNO

1200

BLAU

2,19

2.628,00

pais de origem traduzido por tradutor
oficial,

C

13

ETOMIDATO, soIucao injetavel
2mglmL ampola 10mL ( R ). a
embalagem devera conter a impressão
"venda proibida pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na
Anvisa e Certihcado de Boas Praticas,
Fabricacao e Controle - CBPFC do
fabricante conforme resolução
AnvisaRDC N° 39, DE 14 DE AGOSTO
DE 2013. Em caso de fabricante fora do
mercosul, apresentar documento do
pais de origem traduzido por tradutor
ohcial.

UNO

3600

CRISTALIA

16:19

58.21Í'Ã,00

14

FENTANILA, citrato de, solucao
injetável 78,5 mcglml.,
Frasco/Ampola d 10 ml, a embalagem
devera conter a impressão "venda
proibida pelo comercio'. Apresentar
registro dos produtos na Anvisa e
Certihcado de Boas Praticas,
Fabricacao e Controle - CBPFC do
fabricante conforme resolucao Anvisa
RDC N' 39, DE 14 DE AGOSTO DE
2013 Em caso de fabricante fora do
mercosul, apresentar documento do
pais de oíigem traduzido por tradutor
ohcial.

UNO

13500

CRISTALIA

7,40

99.900,00

21

MIDAZOLAN, solucao injetavel
15mg/3mL ampola 3mL, a embalagem
devera conter a impressão 'venda

UNO

18000

U.QUÍMICA

3,10

55.800,00
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proibida pelo comercio', Apresentar
registro dos produtos na Anvisa e
Certificado de Boas Praticas,
Fabricacao e Controle - CBPFC do
fabricante conforme resolução Anvisa
RDC N° 39, DE 14 DE AGOSTO DE
2013. Em caso de fabricante fora do
mercosul, apresentar documento do
pais de origem traduzido por tradutor
ohcial.
22

MIDAZOLAN 50mg solução injetável
10ml, na embalagem deve conter a
descrição "venda proibida pelo
comercio", Apresentar registro dos
produtos na Anvisa e Certificado de
Boas Praticas, Fabricacao e Controle CBPFC do fabricante conforme
resolucao Anvisa n° 460/99, Em caso
de fabricante fora do mercosul,
apresentar documento do pais de
origem traduzido por tradutor ohcial.

UNO

1800

23

NOREPINEFRINA, hemitartarato de,
2mglmL ampola 4mL, deve conter na
embalagem a descrição "proibida a
venda pelo comercio", Apresentar
registro dos produtos na Anvisa e
Cerbficado de Boas Praticas,
Fabricação e Controle - CBPFC do
fabricante conforme resolução Anvisa
RDC N° 39. DE 14 DE AGOSTO DE
2013 Em caso de fabhcante fora do
mercosul, apresentar documento do
pais de origem traduzido portradutor
oficial.

UNO

4800

28

ROCUR NIÔ brometo 10 mg/mL
Ampola 5 mL . A embalagem deve
conter venda proibida pelo comercio.
Apresentar registro do produto na
Anvisa e certificado de boas praticas,
fabricacao e controle- CBPFC do
fabricante conforme resolucao ANVISA
n"460/99. Em caso do fabricante fora
do Mercosul, apresentar documento do
pais de origem traduzido portradutor
oficial.

UNO

9000

31

SUXAMETÔNIO injetavel 100mg,
frascolampola; a embalagem devera
conter a impressão "venda proibida
pelo comercio'. Apresentar registro dos

UNO

1200

2020

U.QUIMICA

5,71

10.278,00

3,38

16.224,00

CRISTALIA

24,49

220.410,00

U.QUIMICA

12,62

15.144,00

' HYPOFARMA
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produtos na Anvisa e Certifkado de
Boas Praticas, Fabhcacao e Controle CBPFC do fabricante conforme
resolucao Anvisa RDC N° 39, DE 14
DE AGOSTO DE
VALOR TOTAL DOS ITENS: 876.540,00

In casu, nos deparamos com irregularidade GRAVÍSSIMA com a dita Empresa, falta de
entrega integral de material hospitalar, MEDICAMENTOS, FRISA-SE, de extrema
necessidade no Hospital, já que faz parte dos cuidados diários dos pacientes, tanto de
atendimento ao SUS, como dos acometidos pela enfermidade COVID. ESTAMOS DIANTE

C

DE DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA
CONTRATADA. Tendo em vista que ao participar de licitações o prestador assume os
riscos do negócio, especialmente, em se tratando de fornecimento de medicamentos aos
pacientes desta Unidade, não podendo a administração pública ficar prejudicada pela falta de
responsabilidade e descumprimento de clausula contratual de seus fornecedores.

Formalizamos um Processo Administrativo para apuração dos fatos, notificamos a empresa
em razão da falta de entrega dos medicamentos, através de Setor de Fiscalização de
Contratos, e cancelamos o contrato, já que apesar de notificada formalmente, não logrou em
resolver o problema de fornecimento.
Não estamos diante de um fato imprevisível visto que a contratada, ao apresentar sua
proposta de 15 dias antes do pedido, sabia do contexto em que deveria entregar os produtos.
Aplicamos as sanções infligidas (advertência) alicerçadas na lei e nas previsões editalícias. E
estamos dando andamento ao processo convocando os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado. inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato
convocatório. No entanto em razão do preço ofertado pela Empresa Bahia Med os
remanescentes não estão aceitando nas mesmas condições. Inviabilizando a licitação, haja
vista a urgência da aquisição dos medicamentos.

2020

a v. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62

" —

—-- "

'""

=" "

"' '= _ ""_" =im-_— "·

—-'

+susm ,u.E,t!S.!,,o.
"

MU"' "' ""'""

II=jZO,S.FUNDAMENTOS JURÍDICOS

m
um

"'"""

'

asseSsoria
JURIDICA

Segundo o disposto no art.90 da Lei n.8.666\93:
Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o
intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.
Estamos diante de um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa.
Nos termo do artigo 129, ll da Constituição Federal, cabe ao Ministério Público "zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos

O

assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia ".
Nesse sentido, considerando tratar-se de objeto que contempla direitos indisponíveis, tais
como garantia da pessoa humana o direito à vida, resta demonstrada relevância social que
merece intervenção imediata deste Ministério Público com as medidas cabíveis. A saúde,
como condição essencial à dignidade da pessoa humana, é direito fundamental a ser

L

assegurado pelo Estado.
Portanto, uma vez demonstrado o descumprimento inequívoco à Lei, tem-se necessária
intervenção estatal no presente caso.

IV-DO PE,D,I,D,O,

O

Isto posto, requer o recebimento da presente DENÚNCIA, para que, ao final, as medidas
legais sejam devidamente tomadas, responsabilização da Empresa Bahia Medic Comércio de
Produtos Hospitalares Eireli pela inexecução do contrato gerando problemas gravíssimos no
atendimento aos pacientes nesta Unidade de Saúde.
Nestes temos, pede e aguarda providência.
Itabuna, 01 de julho de 2020.
Michele Fa

Arantes Santos

OAB\BA 59.866
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Processo Administrativo: n° 0199/2020
Processo de Dispensa de licitação: n° 038/2020
Valor Global Estimado: R$ 52,000,00 (Cinquenta e dois mil Reais)
Contratante: FASI- Fundação de Atenção á Saúde de Itabuna
Contratada: RioBahiaFarma Comercio e Distribuição de Produtos Médicos e
Cosméticos Ltda:
CPL: Portaria N° 0027/2020 - 01 de Abril de 2020 - Edição N° 294
objeto:

Aquisição

de

Medicamento

uso

hospitalar

(Midazolam)

para

o

abastecimento da farmácia e enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base
are

Luiz Eduardo Magalhães
,% .

Vigência/Periodo: Imediato
Autuação: Ao 01° dia do mês de Julho de 2020, eu Renata Bomfim Silva Ohveira,
Presidente

da

CPL

da

FASI,

autue|

sob

o

n"'0199/2020.

este

[j(\jcc3su

administrativo, contendo suas peças integrantes em conformidade com a Lei
Federal 8.666/93.
H Gr

'd'

á/

Sy

~·
N- '.

Renata Bomfim Silva Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação
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GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE
Portaria N° 0027/2020

i

Dispõe acerca da revogação da pc"taria 010/2020 de 14 de fevreiro de

t

2020, e nomeação dos membros efetivos e suplentes para a composição
da CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASL
O Diretor - Presidente da FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA. no uso de

)

suas atribuições que lhe roga o art.37 l 7° da lei Municipal 1 '.t42 de 27 de julho de 2004.

;

Resolve:
ART. 1". Revogar a portaria de 0010/2020 de 14 de feverel[o de 2020, que trata da nomeação de
membros efetivos e suplentes, respectivamente, da CPL - Comissão Permanente de Licitação da
FASI

"~W

:
l

ART. 2'. Nomear a CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASI - Fundação de Atenção á
Saúde de Itabuna, que passará a vigorar com a seguinte corr'µosição:
Metnbros efetivos:
PRESIDENTF - Renata Bomfim Silva Ohveira,
MEMBRO - Jailma Freitas da Silva:

l

i

MEMBRO - Soraia de Oliveira Sabine.

l
l

Membro suplente:
MEMBRO - Marília Silva dos Santos.

!

MEMBRO - Ricardo Costa (jós Santos

l

ART. 3". Determinar que no impedimento e ausência do presidentê, seja o mesmo substituído por
urn dos dois membros efetivos da CPL - Comissão Permanente de Licitação.
ART. 4°. Determinar que na ausência de um dos três membros efetivos da CPL - Comissão
Permanente de Licitação seja a mesma composta por um dos membros suplentes.
l

€

ART. 5". Esta portaria entre em vigor na data de sua assmatura
ART. 6°. Revogam-se as disposições em contrána
Registre-se. Comunique-se. Cumpra-se.

l

Rabuna, 01 de abril de 2020

l

q

Roberto Gama Pacheco Júnior
Q
Diretor - Presidente da FASI

l
'

i
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Processo Administrativo: n" 0199/2020
Processo de Dispensa de licitação: n° 038/2020
Itabuna: 01/07/2020
Nome da Empresa:

CNPJl %F'

RioBahiaFarma Comercio e Distribuição de Produtos Méchcos e Cosméticos Ltda:
15 145 035/0001-96
Endereço:
Rua do Luxemburgo, SIN. Galpão 01, Granjas Rurais, Presidente Vargas. Pirajá Salvador- Ba,
CEP' 41,230-130- Telefone 71-3015-9887 - e-mail licitacao@riobahiafarma com br
objèto:
Aquisição de Medicamento uso hosp{talal (Mldazo|am) pata o abastecimenlo da farmácia e et)t(eçlla[i|e[)lu du G·jVuj Rj
para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães
! Valor Estimado:

RS 52,000,00 (Cinquenta e dois mil Reais)
0

l Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:
i A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. no uso de suas atnbuições legais, resolve,
Considerando que em 28 de janeiro de 2020, o MS, por meio do COE-nCoV, publicou a versão eieu'ômca prèhcnmat do
Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus, (2019-nCoV). com o objetivo de conter a
: infecção humana e mitigar o aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pela CCMD 19 e dc Gma CÍp Vrql|ànr|;a
Epídemiológica (BRASIL, 2020f: BRASIL, 2020h): Considerando que em 4 de fevereiro de 2020, o MS declarou

.""

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV), por meio da publicação da Portaria MS n" 188, e conforme Decreto n" 7 616. de 17 de
novembro de 2011 (BRASIL. 202OC), Considerando a LCl n" 13.979 de 06 de ievereno de àj2ü que úisµoe sutue az,
l medidas para enfrentamento da emergência de saúde públíca de imporlânoa internacional decorrente do cGr'çj[lavi;ub
l responsável pelo surto de 2019: Considerando a Medida Provisona N° 926, de 20 de ma(ço de 2U20
' demandada é incompativel com a realização dos procedimentos licitatórios usuais

urgencld

A solução é a utilização dos .

: permssivos legais para a contratação direta em que se prescinde de Iiotação": Considerando que em 11 Março de 2020 '
l a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença provocada pelo novo coronavírus COVID-19 como uma
: pandemia Considerando o Decreto Municipal N°13.607 de 19 de março de 2020, declarando situação de emergêncra no
0

i àmbíto do município de Itabuna; Considerando que o fornecimento desse medicamento aos beneficiários do SUS está !
previsto no art 6° da Lei n° 8 080/90, Considerando que por conta da Covid-19 e a necessidade de intubação de
pacientes. o uso de solução de sedação contendo midazolam teve um aumento exponencÉai: Considerando que o diredo ,
ao acesso a tratamento hospitalar possui fundamento nla|o(

na Constitução Federal (vida. saúde

chgmdade e

l desenvolvimento), Considerando que a Saúde encontra se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano. ,
· digna de receber a tutela protetiva estatal, dessa forma. a atenção á Saúde constitut um direíto de todo cídadào e Lilli
dever do Estado, devendo estar plenamente integrada às politicas públicas governamentais, Considerando que a Lei n"
8 080, de 19.09 90, que msntui o Sistema único de Sauúe eslabelece a r)e(':essldade da melhoria da quahdade de v|(!.:
i decorrente da utihzaçâo de bens, serviços e ambientes oferecédos a população na área de alimentos, através de novos ,
! ordenamentos que regulam, no âmbito da saúde as relações entre agentes econômicos a qualidade daqueies recursos e
c) seu consumo ou utihzação: Considerando o Art. 196 da CF. A saúde e direito de todos e dever do Estado, garamao ,
mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso '
l universal e igualitário ás ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação: Solicito então que seja deflagrado
processo de dispensa de Iicitação para a aquisição de mediato

apos cotação de preços Oelo menor valor com
.. _ _ _ ._ _% _ __ _ _ _ _

i, fundamento nos termos previstos da Lei Federal de Licitações n° 8 666/93

r

,
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- FONTE, 50 - 90,30.00.000
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Processo Administrativo: n°O199/2020
Processo de Dispensa de licitação: n° 038/2020

Na forma da µstdicativa apresentada pela Comissão Permanente de Ljcüaçãü, pemana Ulli diiCXU 1|u pmsmnle lEtiiim ac
Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo art 24 lV

da Léi 8 666/93

qLf funciamema e

autoriza a dispensa de Licitação.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 01/07/2020
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Membro
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FUNDAÇÃO DE A TENÇÃO Á
Saúde DE ITABUNA
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·U1$ EPUAá MACiALHAE S

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Admmistratwo n° 0199/2020 Processo de Dispensa
de hcitação

n' 038/2020, realizado com Rlogan|aFarma Comercio e Distnbuçào de i-'rOúútoS

Médicos e Cosméticos Ltda, CNPJ n° 15 145.035/0001-96, locahzada na Rua do Luxemburgo, SIN, -Galpão 01, Granjas Rurais, Presidente Vargas, pirajá, Salvador- Ba, CEP" 41 230-130- Telefone
71-3015-9887 - e-mail: licitacao@riobahiafarma.com, br referente à Aquisição de Medicamento uso
hospitalar (Midazo|am) para o abastecimento da farmácia e enfrentamento ao Covid 19 para o
HOspital de Base Lutz Eduardo Magalhães no Valor Estimado RS 52 DOO ClO (Cinquênta e dois mil
Reais) com vigência imediata foi publicado no Diáno Ofioal do Murncipio dê Itabuna nesta data
L

0
Itabuna 01 de julho de 2020
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Roberto Gama Pacheco júnior
Diretor Presidente
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LICITAÇÕES E
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CONTRATOS

RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Admmstratívo: n° 0199/2020. Processo de Dispensa
de licitação: n° 038/2020, realizado com RioBahiaFarma Comercio e Distribuição de Produtos
Médicos e Cosméticos Ltda. CNPJ n° 15.145.035/0001-96. localizada na Rua do Luxemburgo. SIN,
Galpão 01, Granjas Rurais, Presidente Vargas, Pirajá. Salvador- Ba, CEP: 41.230-130- Telefone
71-3015-9887 - e-mail: |icltacao@rlobah|afarma.com.br referente à Aquisição de Medicamento uso
h(jspÈtalar (Midazolam) para o abastecimento da farmácia e enfrentamento ao Covid 19 para o
Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, no Valor Estimado R$ 52,000,00 (Cmquenta e dois mil
O

Reais). com vigência imediata. foi publicado no Diário Oficial do Município de Itabuna. nesta data

Itabuna, 01 de Julho de 2020

"

Roberto Gama Pacheco Júnior
Diretor Presidente
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07.955.424/0001-59 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP
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RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA QD 13

ASTHAMED

74935-640 GO APARECIDA DE GOIANIA

HD S F DT^L^R

Orçamento......: 0061455

30/06/2020

Cliente.............: 460 CONSUMIDOR F. ESTADOS

CNPj:

Endereço.........: CONSUMIDOR

58.828.164/0001-91

Cód. Cliente: 460

Bairro...............: ILDA

Telefone:

Transportadora: TRANSPORTE PROPRIO

CNPj:

Vendedor.........: 00126 JOSENILDA DOS SANTOS
Portador...........:9999 CARTEIRA

Valor Frete:
Faturar em:

07.955.424/0001-59
0,00
30/06/2020

Condição.........: 00001 DINHEIRO A VISTA
Promoção........:
Obs. Pedio.......: Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna - FASI

Itabuna - BA

Ob. Nota............
Codigo Produto
4)014502 +MIDAZOLAM 5MG/5ML 50AMP - DORMIUM {BI)

Un

Qtd.

Marca

Preço

Total Item

CX

48

UNLAO

671,3022

32222,51

Peso Total: 0,00

Emitido em: 30/06/2020 15:50:19

Total Item: 32.222,51
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End Rodovia Br-101 SIN" km 510 b-jaçanã - ltabuna-Ba
CEP 45608-750/Fax(73) 3215-5429
okey_med@hotmail.com l pedido@okeyrned.cxm br

m' :" "

l

À
FASI- FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA - BA
N

ORÇAMENTO
á.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Solicito ORÇAM ENTO do(s) item(s) rdacionado(s) abaixo e na mesma ordem a resentada:
LOTE 01
UNID
QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

MIDAZOLAN 5 mg solução injetável 5 ml, na cmbalagem deve conter a descrição "venda proibida
l

pelo comercio". Apresenlar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao c
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa
' n ° 460/99. Fmi caso de fabncanle
'
fora do
mercosul, a nesentar documento do ais dc ori em traduzido or tradutor oficial.
MIDAZOLAN 50mg solução injetável lOml, na cmbalagcm deve conter a descrição "venda proibida

2

pelo comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao c
Controle - CBPFC do fabricante confomie resolucao Anvisa n" 460/99. Em caso de fabricame
.
fora
.
do
mcrcôsul, a resentar documento do ais de on em traduzido or tradutor oficial.

Un (UNIDADE)

&000

RS

11.25

RS

90.(XX),00

Un (UNIDADE)

3.000

RS

42.50

RS

127,500,00

RS

217.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE
VALOR TOTAL DO LOTE RS DUZENTOS E DEZESSETE MIL E.QUINHENTOS REAIS
©Validade da Proposta: 60 DIAS

ITABUNA, 01 DE JULHO DE 2020
OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAçÕES E EXPORTAÇÕES EIRE1.1
CNPj: 113IL773/000IA5jINSC.EST.:84776323 /1NSC.MUNICIPAL:18266

rí1 .31 1 .773/coo1-o3
OKEY-MED HSTRtBUIOORA DE MEDICAMENTOS
HOSPfTALARES jMpoRrAçõEs E EXPORTAçÕES
EIRELI
RODOVIA BR 101, HN. KM SIO
L_

€

jAÇANÃ - CE P: 45.GO8- 750
ITABUNA . BA
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f!!=

f. CLi,'

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: O 1/07/2020 10:41

:^ 'A'"NDA

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

Certidão N°: 20201843876
RAZÃO SOCIAL

RIOBAHIAFARN1A COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETI(
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

100.115.264

15.145.035/0001-96

C
Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima
identMcado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à
presente certidão Positiva o efeito de Negativa:
Para atender MS no. 0571185-96.2018.8.05.0001
Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS
099883.0150/18-6 - lnicial/PARA JULGAMENTO

298945.0008/18-5 - Inicial/REVEL - INADIMP

600000,0302/20-4 - IniciaUPARCELAMENTO

600000.0623/20-5

- Inicial/AG PAGTO OU DEF

800000.0505/16-5 - Jnicíal/PARCELAMENTO
Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na
Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da
Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.
Emitida em 01/07/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
0

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br
Válida com a apresentação conjunta do cartão original de tnscrição no Cpf ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PAG - I de l

RelCertidaoEspecial.rpl

19/03/2020

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E
COSMETICOS LTDA
CNPj: 15.145.035/0001-96
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 hscal, ou ainda não vencidos: e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

C

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,
Í

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".
/1

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:07:16 do dia 19/03/2020 "hora e data de Brasilia>.
Válida até 15/09/2020.
Código de controle da certidão: 534A.B890.385D.8323
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

C

1/1

L

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 415.010/001-64
CNPj: 15.145.035/0001-96

Contribuinte:
Endereço:

RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E
COSMETICOS LTDA
Rua do Luxemburgo, N° O
GALPAO 01
GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS
41.230-130

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser
apuradas. conforme artigo 277, § 3", da Lei 7, 186/2006.

Emissão autorizada as 12:53 :55 horas do dia 18/05/2020.
Válida até dia 16/08/2020.

Código de controle da certidão:

F826.3375.5475.C93C.D54A.5FFC.7AFO.53EA

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
(j cÓdigo de controle acima.
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PODER JUDICIÁRIO
jUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E
COSMETICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPj: 15.145.035/0001-96
Certidão n°: 6885416/2020
Expedição: 19/03/2020, às 09:09:47
Validade: 14/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
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CAIXA
CAIXA ECONÔM'CA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
15.145.035/0001-96
Razão SociaIAIoBAHIAFARMA COM E DIST PROD MED COSMETICOS LTDA
Endereço:

r do luxemburgo sn galpao 01 l granjas rurais pres l salvador
l BA l 41230-130

.L

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 Sêmico - 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:19/03/2020 a 16/07/2020
Certificação Número: 2020031902012304691744
Informação obtida em 27/03/2020 07:54:58

0

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.b r

https://consu|ta-crfmixaSov.br/consu|taçrf/pages/consu|taEmpregador.jsf

1/1

15/06/2020

004297489

PODERJUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAJ

CERTIDÃO N": 004297489
A autenticidade desta certidão poderá ser
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

FOLHA: 1/1
confirmada

pela

internet

no

site

do

Tribunal

de

Justiça

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cÍveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 15/06/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA,
portador do CNPj: 15.145.035/0001-96, estabelecida na RUA DO LUXEMBURBO N° O GALGÃO 01,
GRANJAS RURAIS, PRESIDENTE VARGAS, CEP: 41230-130, Salvador - BA. "****"*****""*"*"**"***"'

C'
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado elou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20

(vinte) anos.
Certifico hnalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão, Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.
Salvador, segunda-feira, 15 de junho de 2020.

€

PEDIDO N°:

004297489
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19" ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
R4OBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA
' CNPJ nQ 15.145.035/0001-96

OSVALDO DA SILVACORTES NETO, brasileiro, casadD com comunhão de parciãl de bens, empresário,
nascido na cidade de Aracajú/SE em 01/1AJ/1980, residente e domiciliado na Rua Praia de Guarapari
nQ Ill. Qúâdra 11, Lote 11, Casa, Bairro Vilas do Atlântico, CEP 42.707-160, ria cidade de Lauro de
Freitas, Estado da Bahia, portador da Carteira de identidade nQ 05.915.229-OO-SSP/BA, e do C,P,F. n2
792.897.385-53.

l

7

Único sócio da Sociedade Empresaria Limitada RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS MÉDfCOS E COSMÉTICOS LTDA, com sede na Rua Luxemburgo ng O, Galpão 01, Bairro
Granjas Rurais Presidente Vargas, CEP nQ 41.230-130, nesta cidade de Salvador, Estado da Bahia,
inscHta no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob nQ 15.145.035/OOO1-96, e com contrato social
de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob ng 29204556311 despacho de
06/03/2012, resolve de comum acordo e na melhor forma de direito, Alterar o contrato social, com
consolidação do contrato social e alterações posteriores, mediante as cláusulas seguintes:

È!ê!iSúiÃ,p,R1MEiR^

A sociedade neste ato passa a ser Sociedade Limitada Unipessoal.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato $oeia1,
temos da Lei n" 10.406/2002, mediame as condições e
ctãusula seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIçÃO DE PRODUTOS MÉDICOS
E COSMÉTICOS LTDA

€

OSVALDO DA SILVA CORTES NETO, brasileiro, casado corr, comunhão de parcial de bens, empresário,
nascido na cidade de Aracajú/sE em 01/10/1980, residente e domiciliado na Rua Praia de Guarapari
nQ 111, Quadrq 11, Lote 11, Casa, Bairro Vilas do Atlântico, CEP 42.707-160, na cidade de Laure: de
Freitas, Estado"da Bahia, portador da Carteira de identidade
O5.915.229-OO-SSP/BA, e do C.P.F. nQ
792.897.385-53. Único SÓcio da Sociedade Empresária Limitada RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E
DISTRIBUIçÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA, com sede na Rua Luxemburgo n9 O,
Galpão 01, Bairro Granjas Rurais Prèsidènte Vargas, CEP ng 41.230-130, nesta cidade de Salvador,
Estado da Bahia, inscrita no Cadastro Nacionai das Pessoas )urídicas sob nQ 15.145.035/OOO1-96, e
com contrato social de constituição arquivado na junta Comercial do Estado da Bahia sob nç'
29204556311 despacho de 06/03/2012, :esolve de comum acordo e na me|hor forma de direito,
consolidar o contrato social, mediante as cláusulas segu!ntes:
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19' ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIçÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA
CNPJ n" 15.145.035/OOO1-96

CLÁUSULA PRIMEIRÂ
A sociedade gira sob d nome empresarial RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E D1STRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA.

Hlísula SEGUndÁ
A sociedade tem a suã sede e domicílio na Rua Luxemburgo nQ O, Galpão 01, Bairro Granjas Rurais
Presidente Vargas, CEP nQ 41.230-130, nesta cidade de Salvador, Estado da Bahia.

C

Rausüla terceirá
A sociedade tem os seguintes objetos sociais:

"

Comercio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Usc) Humano;

"

Comercio Atacadista Especializados em Outros Produtos Alimentícios;

"

Comercio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e
de Laboratórb;

"

Comercio Atacadista de Prótese e Artigos de Ortopedia;

"

Comercio Atacadista d e Cosm éticos e Prod utos de Perfumaria;

"

Comercio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal;

"

Comercio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar;

"

Comercio Atacadista de Equipamentos de Informática;

"

Comercio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal.

mUsU!!A quartA

C

g

A sociedade iniciou suas atividades em 06/03/2012 e seu prazo é indeterminado.

W
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19' ALTERAçÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIçÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA
CNPj nQ 15.145.035/OOO1-96

ÊLÁUSULA QU!NTh
O sócio OSVALDO DA SILVA CORTES NETO, detém 500 (Quinhentas) quotas de capital no valor total
de RS 5OO.OOO,OO (Quinhentos Mil Reais), totalmente integralizados em moeda corrente do Pais.
Desta forma o capital da social é de R$ 5OO-OOO,OO (Quinhentos Mil Reais), divididos em SOO
(Quinhentas) quotas de capital, e, totalmente integralizados em moeda corrente do País, e assim
distribuído para o sócio da seguinte forma:

Sócio
"""
ÍOSVALDO DA SILVA CORTES NETO
TOTAIS ..............>

quotas
500
SOO

vALoREsj
R$ 5oo.ooo,od
R$ 5OO.OOO,OO

ÈLÁUSULA sextA
A responsabilidade do sócio é limitada ao capitai social integralizado.,

K_láusula sé11mA
ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - A administração da empresa será exercida exclusivamente pelo
sócio OSVALDO DA SILVA CORTES NETO com os poderes e atribuições de representar ativa e passiva,
judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre em
interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.
ParáRrafo Primeiro=> O sócio poderá eleger Procurador(es) para atividades especificas
devidaménte suportado por instrumentos público ou privado.
ParáRrafcj Segundo => A empresa pode ser administrada por pessoas não sócios, conforme
determina o artigo nQ 1.060 da Lei 10,406/2002, com aprovação do sócio do Capital Social.

C

EÉusula oitaÜÍ'
Ao término de cada ano exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração
do balanço patrimonial e dQ balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou
perdas apuradas.
Parágrafo Primeiro => Poderá o titular deliberar por promover a distribuição antecipada de
lucros mediante levantamento a ser feito em balanços intermediários.

819oooo1408045
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jga ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA
CNPJ nQ 15.145.035/OOO1-96
l

Parágrafo Segundo=> A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação
no capital social, desde que devidamente aprovada por todos os sócios.

F
E

L

Parágrafo Terceiro=> É permitido a distribuição antecipada de lucros do exercício,
Observada as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de
reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o capital social, de
acordo com o Artigo 1059 da Lei 10.406/2002.

EiÃUSÜLA nonA

C

lt
í
\'

l

Falecendo ou interditado o Titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou
sucessores. Não sendo possÍvel ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada
em balanço especialmente levantado.

E

1\
L

l

ParáRrafo Primeiro => Os Herdeiros que se tornam titulares da quota tem direito á
divisão dos lycros, de acordo com o prazo e regras estabelecidas.

l

FÍÃÜ"sula décimA
O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração
da empresa, 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, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Kláusula_d.éc!ma prime!fuB

C

A empresa poderá a qualquer tempo. abrir ou fechar filiai ou outra dependência, mediante
alteração assinada por todos os sócios.

8 19OOOO1408045
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19q ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA
CNPJ ng 15.145.035/OOO1-96

FLÁUsULA"ÕÊàMA segundA
Fica eleito o foro da Comarca de Salvador/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultàntes deste ato constitutivo.
E, por assim estar justo e contratado assina o presente documento.
.
Salvador/BA, 11 de Dezembro de 2019

C

4" oFic/o

"
.

OSVALDO A SILVA CORTES NETO
CPF n. 792.897.385-53
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Nome da empresa RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS

JUCEB

LTDA NIRE 29204556311
Este documento pode ser verrficado em http //regm.juceb.ba gov.br/AWENTlCACAODOCUMENTOS/AUTENTlCACAO.aspx
Chancela 96254691021984
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por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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Falta de medicamentos de sedação preocupa
profissionais de saúde na Bahia
Sedativos como o Rocurônio são necessários para intubação, procedimento comum
para pacientes graves de covid-19
"As pessoas ficaram muito preocupadas com respirador, achando que ia faltar
respirador. Onde eu trabalho não falta respirador, mas estamos precisando dar um
jeito para conseguir sedativo. A preocupação hoje é mais o sedativo que o respirador".
A afirmação é de uma farmacêutica que trabalha diretamente com o manejo de
medicamentos utilizados no processo de intubação - procedimento comum em
pacientes graves de covid-19.
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A profissional, que pediu para não ser identificada, trabalha em uma instituição privada

I

de saúde da capital e relata que a falta das medicações começou a ficar preocupante

Ç

há cerca de duas semanas. Segundo ela, a lista de medicamentos em falta já chega a

f

mais de 20 substâncias, incluindo as drogas mais comumente utilizadas para a
sedação, como é o caso do do Rocurônio, por exemplo.
"Estamos tendo que lançar mão de outras drogas, que não seriam a primeira escolha,
não são usualmente utilizadas, por serem mais caras, feitas com substâncias
diferentes, por uma série de motivos. Isso acaba cada vez mais agravando a situação

È.

porque a gente vai usando essas drogas para substituir o que está em falta e essa
outra medicação vai entrando em falta também", relata a funcionária.

i!

A profissional explica, ainda, que as medicações afetadas são fundamentais ao
processo de intubação. 'O paciente que vai ser entubado precisa do relaxante
neuromuscular para facilitar o processo e precisa ser mantido sedado enquanto estiver
no respirador. Existem algumas drogas que são medicamentos de escolha para essa
sedação e essas drogas já estão em falta", detalha.
Uma enfermeira que trabalha no Hospital Espanhol, utilizado pelo estado no combate à
covid-19, diz que o protocolo recomendado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) prevê o bloqueador neuromuscular tanto na hora da intubação quanto para

l

manter o paciente devidamente sedado. Ela confirma que o Rocurônio está escasso,
mas não só ele. "Existem outros bloqueadores neuromusculares que podem substituir
o Rocurônio. Mas estamos perto de chegar ao nível de escassez. Não só do Rocurônio
e outros bloqueadores, mas de outros medicamentos, equipamentos de proteção
e insumos em geral".
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Oficio -O CORREIO teve acesso a um oficio datado de 14 de maio e assinado pelo
secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) que
informa a situação ao então ministro da saúde Nelson Teich. "Alguns medicamentos
sedativos, adjuvantes na sedação e relaxantes musculares, q ue compõem a relação
de fármacos do chamado kit intubação, são utilizados no âmbito hospitalar no manejo
de pacientes portadores de COVID-19 com quadro critico que necessitam de
ventilação mecânica. Nesse contexto, recebemos nos últimos dias relatos de
Secretarias Estaduais de Saúde (SES) informando que os estoques desses
medicamentos nos hospitais de referência dos planos de contingência estaduais estão
comprometidos em função da indisponibilidade de alguns dos produtos no mercado
nacional", diz o documento.
Ainda segundo o oficio, todos os estados brasileiros foram consultados sobre o

D

assunto e 19 unidades da federação relataram a falta dos medicamentos. O
documento lista 16 substâncias que estariam em falta no mercado. "Considerando que
a falta desses medicamentos pode colocar em risco a vida de pacientes,
especialmente os que estão em estado critico, solicitamos especial atenção e apoio do
Ministério da Saúde para garantir o abastecimento desses itens nos hospitais de
referência que constam dos planos de contingência dos estados", finaliza o texto,
Procurado para comentar o assunto, bem como para atestar a veracidade do oficio, o
Conass informou q ue reconhece o documento. "Reconhecemos q oficio enviado,
solicitando apoio do Ministério da Saúde na aquisição dos medicamentos citados uma
vez que estes são de responsabilidade de aquisição direta pelos hospitais, estados e
municípios, e há relatos dessas entidades sobre dificuldades de aquisição no mercado
nacional podendo acarretar em desabastecimentos pontuais", diz a nota enviada ao
CORREIO. O Conass informou, ainda, não ter recebido qualquer resposta oficial do
Ministério da Saúde "é sabido que o Ministério da Saúde está se mobilizando para
apoiar os hospitais, estados e municípios", completou.
A Secretaria da Saúde dos Estado da Bahia (Sesab) diz que diversos itens estão em
nível critico devido o atraso na entrega pelos fornecedores, sobretudo, pela
indisponibilidade no estoque devido a falta de matéria-prima no Brasil. "Cabe ressaltar
que não houve cancelamento de quaisquer procedimentos por ausência de
medicamentos, pois há possibilidade de substituição de drogas. Alguns itens em falta
nos distribuidores têm previsão de chegada no final de maio e outros para julho", diz a
Sesab, em nota.
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já a pasta municipal diz que a capital tem os medicamentos em estoque mas
reconhece a dificuldade de compra. "A Secretaria Municipal da Saúde esclarece que
há um desabastecimento nacional de Succinilcolina e Rocurônio, medicamentos
importantes para utilização nos respiradores em Unidades de Terapia Intensiva. Em
Salvador, há o insumo ainda disponível em estoque, no entanto, a falta nacional pode
refletir na rede municipal da capital baiana", diz a nota enviada ao CORREIO pela
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Ê
l

O coordenador de urgência do município de Salvador, Ivan Paiva, destaca que a
situação mais preocupante, para o município, diz respeito aos medicamentos
chamados de bloqueador neuromuscular. 'Quando a gente vai fazer o processo de
intubação existe a sedação, um medicamento analgésico, para que o procedimento

C

não cause dor, e a gente usa esse medicamento para bloquear a parte neuromuscular
do paciente, a gente paralisa os músculos para que o processo de intubação seja
facilitado", explica o médico.
O coordenador ainda aponta os riscos de se realizar uma intubação sem o
bloqueador. "Quando eu não uso esse medicamento eu acabo gerando um processo

Í,

ii
j

de tosse. E esse paciente, ao tossir, ele joga todo um aerossol contaminado com uma
carga de virus no rosto de quem está intubando. Intubar sem isso é possível, mas é

È

um risco enorme para equipe de se contaminar", detalha.
E

q

Estoque normal

i
E
Ej

Apesar das denúncias, na rede privada de saúde, a falta não é reconhecida. "As
unidades privadas não têm nenhuma falta de medicação essencial para tratamento do
paciente Covid ou não Covid", informou a Associação de Hospitais e Serviços de
Saúde do Estado da Bahia (Ahseb). Para quem trabalha no dia a dia do

l

l
d

l'

enfrentamento, no entanto, a situação preocupa. "Na instituição que eu trabalho a
gente não teve ainda prejuízo aos pacientes porque temos lançado mão dessas outras
drogas, mas a situação está difícil e estou com medo de chegar a hora de nem as
outras alternativas a gente ter", diz a farmacêutica.

l

"A falta dessas medicações acontece por um uso especifico que não existia até então.
Esse perfil de paciente sendo atendido agora com o coronavírus demanda um tipo de
tratamento especifico que aumenta muito a necessidade de sedativo e do bloqueador

Í

neuromuscular. O mercado realmente não estava preparado para isso, os hospitais

l

tentam comprar, mas não encontram, porque o fornecedor não conseg ue atender a
l
L
t
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demanda", explica um intensivista que atua como coordenador de UTIS públicas e
privadas da capital e preferiu não ser identificado.
"São medicações que no dia a dia de UTI a gente usava muito pouco, em casos muito
específicos, mas que para essa patologia é necessário deixar o paciente realmente
muito acomodado ao aparelho ventilador e precisa de um uso continuo desse tipo de
medicação. Os médicos estão precisando fazer escolhas, mudanças para outras
medicações que não seriam de primeira linha", diz o especialista.
O coordenador ainda esclarece que o pior momento não seria o de realização do
procedimento de intubação em si, mas a necessidade de manutenção da ventilação e
a forma como é necessário fazer especificamente para tratar o coronavírus. "Para o
momento da intubação em si, existe uma infinidade de opções, mas para manter o

~V

paciente na ventilação mecânica é que as medicações são especificas e eram pouco
utilizadas. A gente não usava de forma continua, mas nessa patologia especifica é
preciso e isso fez o mercado entrar em colapso", finaliza.

J
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Conass alerta para a falta de medicamentos
para sedação de pacientes com COVID-19

'

Em audiência pública na Câmara dos Deputados o assessor do Conass, Héber Dobis,
participou do debate sobre tabelamento de preços e requisição de medicamentos sedativos e
outros, promovido pela Comissão Externa de Ações contra o novo Coronavírus (SARSCoV-2) e ressaltou ser oportuno o momento desta discussão, pois o mesmo tem sido pautado
pelo Conass nas últimas semanas. "Levamos este assunto inclusive, para o gabinete de crise
do Ministério da Saúde. É um tema que causa extrema preocupação para secretários
estaduais de saúde", disse.
O assessor falou sobre como se dá a responsabilidade pelo financiamento dos medicamentos
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e enfatizou ser importante deixar claro de
quem é a responsabilidade pela aquisição e pelo financiamento desses itens. "Todo elenco
utilizado em âmbito hospitalar é de responsabilidade de aquisição do próprio hospital e, nos
casos em que os hospitais são da gestão direta de estados e municípios, obviamente as
secretarias estaduais e municipais são as responsáveis pelo processo aquisitivo que abastece
esses estabelecimentos e é justamente nesse grupo de medicamentos, que hoje é o objetivo
de discussão desta reunião, que está o nosso maior problema".
Héber alertou que há pelo menos três semanas, algumas secretarias estaduais de saúde
relataram ter dificuldade de abastecimento de medicamentos utilizados no processo da
intubação orotraqueal para ventilação mecânica, principalmente agora durante a pandemia
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por COVID-19. "Nesse sentido o Conass prestou apoio na tentativa de remanejamento e
abastecimento emergencial, porém, nas últimas duas semanas, os pedidos de apoio
aumentaram muito, o que nos acendeu uma luz vermelha, é óbvio".Em seguida apresentou
um levantamento feito pelo Conass com todas as 27 Secretarias Estaduais de Saúde. "Vinte
e cinto secretarias nos responderam. Se considerarmos estas 25 como 100% da nossa
amostr& por exemplo, só o primeiro medicamento, que é um bloqueador muscular, está em
falta em 24 delas.
Podemos fazer uma análise e, se somarmos dos 52% para cima, l l medicamentos, pelo
menos, estão em falta em mais da metade das Secretarias que responderam ao questionário.
É muito grave a falta de medicamento para a indução da sedação, a anestesia, e para o
relaxamento muscular, o que pode inviabilizar o processo de instituição da ventilação
mecânica", enfatizou o assessor técnico do Conass.
Para ele é iminente entender o que está acontecendo e, de maneira coletiva, construir as
estratégias para minimizar o impacto dessa falta, porque, invariavelmente, teremos de nos
acostumar a ver notícias sobre situações em que teremos todo o arsenal de insumos
necessários para o processo de intubação, e, por fàlta de alguns medicamentos, o processo
pode ser inviabilizado".
O assessor esclareceu ainda que o Conass enviou um oficio ao Ministério da Saúde
solicitando apoio, pois entende que ainda que a responsabilidade de aquisição seja das
secretarias estaduais e municipais e de hospitais, o ministério pode, forma coordenada e
central, apresentar condições para ajudar todas as secretarias.
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Licitação para remédio usado em intubação fracassa e
estoque de medicamentos diminui
I

O fracasso nas licitações tem deixado a maioria dos Estados com o estoque de
medicamentos essenciais para o uso de respiradores por pacientes graves do
coronavírus quase zerado
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Fracassos em licitações têm deixado a maioria dos Estados à beira de zerar
estoques de medicamentos essenciais para o uso de respiradores por pacientes
graves do coronavírus, como sedativos. Segundo levantamento do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), 13 de 20 tentativas recentes de
comprar fármacos do tipo terminaram sem ofertas ou com propostas acima do
edital. O motivo, segundo representantes da indústria, é a alta demanda dos
produtos
O analgésico opióide "fentanil", por exemplo, está em falta em Arnazonas, Bahia,
Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins e São Paulo. Outras cinco unidades
federativas têm produto disponível para menos de uma semana. Os dados foram
apresentados ontem à comissão da Câmara dos Deputados que trata da covid-19.
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Estado com maior número de casos e óbitos, São Paulo tem estoques zerados de
10 dos 22 produtos usados para entubar pacientes listados pelo conselho. Outros
cinco se esgotam em menos de uma semana, segundo os dados do Conass.
Na reunião da Câmara, representante de entidade médica disse que a
"angústia" do coronavírus passou da busca de respiradores para encontrar uma
forma de sedar pacientes. No procedimento, que fica sob risco pela falta de
sedativos, médicos introduzem um tubo na traqueia do paciente. A estrutura é
usada para auxiliar na ventilação.
"Nossa angústia era, no primeiro momento, por respiradores mecânicos e
equipamentos de proteção individual. Agora é estratégia química. Hoje estamos
sem estratégia em alguns locais, o que vem trazendo bastante angústia", disse
Marcelo Maia, futuro presidente da Associação de Medicina Intensivista Brasileira
(Amib).
Segundo o consultor do Conass Heber Dobis, "quase todos os medicamentos
estão zerando em todos os Estados". O setor privado também alerta sobre
dificuldade para compras. A Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp)
informou na reunião que 81% das unidades têm dificuldade para compra de
bloqueadores musculares.
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Tempo
Coordenadora nacional do gabinete que acompanha ações da covid-19 no
Ministério Público, a subprocuradora-geral da República Celia Regina Souza
Delgado disse que a busca por medicamentos está "equalizada", mas o desfecho
das compras levará alguns dias.
Delgado explicou que havia um impasse. O Ministério da Saúde alega já ter
repassado recursos para compras de medicamentos, mas Estados e municípios
diziam não conseguir adquirir os produtos, pois as licitações terminavam desertas.
A saída foi o ministério mediar a compra. A pasta deve abrir "ata de registro de
preços" de diversos fármacos. Na modalidade, são solicitadas ofertas para grande
volume de produtos, que vão sendo comprados aos poucos, com os valores das
propostas registradas. A ideia é que os Estados entrem nesta ata e comprem os
produtos.
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