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Itabuna, BA, 25 de junho 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 serviços, os mais 

diversos como: Material Médico de Uso Hospitalar. Tal solicitação que ora se faz 

para atendimento, tem como escopo atender em diversos setores desta unidade 

hospitalar, o que o não funcionamento do mesmo, ocasionará prejuízos na 

assistência ao paciente. 

Diante de quadro de tamanha complexidade para a vidE do paciente, com o 

enfrentamento a pandemia do Novo CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID -. 19) 
buscamos um serviço direcionado ao atendimento às necessidades vitais impostas 

aos pacientes atendidos neste hospital sobretudo aqueles internados nos leitos de 

CTI COVID -19. 

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. 

Destarte, solicitamos a contratação de empresas com certificação e 
devidamente credenciadas para o fornecimento dos produtos--,cima descritos, tudo 

em consonância com o disposto na Lei 8.666/93. 

Roberto 	Pacheco Junior 
	

l'Aafi2jl, Vita 

Presidente da FASI 	 Diretor Administrativo/Financero 

Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itcibuna -Bahia 
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62 202.0 
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NSPITAL DE DASE 
5.55 t5ftDO MAGALHAED 

COORDENAÇÃO 
GERAL 

ENFERMAGEM 

DE: COORDENAÇÃO GERAL DE ENFERMAGEM 

PARA: Diretoria Administrativa 

Senhor Diretor, 

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desse solicitar compra 

emergencial dos itens relacionados no documento anexo, por serem imprescindíveis 

para a realização de procedimentos da assistência médica e de enfermagem ao paciente. 

Saliento que diante da abertura dos setores para enfrentamento ao COVID 19, realidade 

na nossa assistência hospitalar, a demanda vem aumentando incessantemente. 

Esses recursos materiais são instrumentos de trabalho indispensáveis 

para o desenvolvimento das atividades de atendimento às pessoas hospitalizadas, 

portanto solicito providências com relação a aquisição emergencial, uma vez que 

não temos mais estoque em almoxarifado, fazendo assim com que a cadeia de 

logística tenha um fluxo eficiente e eficaz, maximizando os recursos e cumprindo com o 

seu objetivo principal que é reabastecer o hospital, resultando assim em que a missão da 

Instituição de prestar um atendimento com excelência seja cumprido. 

Desde já agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos de dúvidas por ventura existentes. 

Atenciosamente 

Enf.a Patrícia Karla Moura Cafezeiro Guimarães 
COREN-BA 300.721 

Coordenadora Geral de Enfermagem 
23/06/2020 
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REQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE USO HOSPITALAR - 2020 

ESPF:cIFICÃçÃ() UNIDADE QUAN1 IDADE 

Cateter Jelco 14— De teflon, 	k 	artável, flexível. Embalagem indiidual, em blister rigido e papel grau cirurgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dado de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

UNIDADE 50 

2 
Cateter Jelco 16 - De teflon, estéril, descartável, flexível. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e 
filme tennoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dado de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

UNIDADE 200 

3 
Cateter Jelco 18 - De teflon, estéril, descartável, flexível. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

UNIDADE 2C0 

4 
Cateter Jelco 20 - De teflon, estéril, descartável, flexível. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

UNIDADE 700 

5 
Cateter Jelco 22 - De teflon, estéril, descartável, flexível. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

UNIDADE 70 

6 
Cateter Jelco 24 - De teflon, estéril, descartável, flexível. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de 
fabrica .0, ti.. de esteriliza :i, .razo de validade e re:istro no Ministério da Saúde. 

Clorexidina 0,5% - Clorhexidina (digluconato), solução álcoolica a 0,5%, frasco com 1000 ml. Deverá conter a impressão 
"venda proibida pelo comércio". Apresentar registro dos produtos na ANVISA e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução ANVISA n° 460/99. Em caso de fabricante fora do MERCOSUL, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

UNIDADE 

Litro  

500 

36 

2 

Clorexidina 2% - Clorhexidina (digluconato), solução degermante a 2%. Embalagem: frasco com 1000 ml. Apresentar registro 
dos produtos na ANVISA e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução 
ANVISA n° 460/99. Em caso de fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. 

Litro 28 

Clorexidina 1% - Clorhexidina (digluconato), solução aquosa a 1% para uso tópico. Embalagem: frasco com 1000 ml. 
Apresentar registro dos produtos na ANVISA e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução ANVISA n°460/99. Em caso de fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do pais de origem 
traduzido . sr tradutor oficial. 

E 	''° oo 

. 	
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20 

Touca Descartável - Touca sanfonada, com elástico. Gramatura: 	10. Fabricada em não tecido spunbonded 100% 
polipropileno, utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. Permite uma maior respirabilidade do couro cabeludo, devido à 
matéria prima utilizada e maior conforto durante a sua utilização. São hipoalergênicas. Cor: Branca. Tamanho: 45 x 52 cm. 
Descartável e de uso único. Embalagem com 100 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dado de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

PACOTE 

qp MI 

1 

Fita para Glicemia - Tira reagente, para leitura de dosagem de glicose no sangue. compauvel com os aparelhos para dosagem 
de glicemia portáteis, que serão fornecidos em regime de comodato com este item. Embalagem: caixa com 50 unidades, 
contendo dados de identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e restro no Ministério da Saúde. Com  .ativel com o item 1. 

Compressa de Gaze Hidrófila 7$ X 7,5 Cm - Descartável, estéril, esterilizada a gás óxido de etileno, 100 % algodão em 
tecido tipo tela, com 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e 
com acabamento lateral para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 10 unidades. Na embalagem deverá estar impresso 
dado de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

Eletrodo - Para monitoração cardíaca adulta, com gel, descartável, dorso de papel microporoso, revestido em papel 
hipoalérgico na face interna, com adesividade garantida, em capa plástica para manter a umidade do gel; em gel sólido de 
cloreto de potássio, eletrólito, elemento sensor em aço inoxidável e prata; pino de encaixe de aço inox; contra pino de prata-
cloreto de prata e papel protetor. Embalados em saco aluminizado, vedado e selado com 50 unidades. 

Camisa de Proteção plástica para vídeo cirurgia, estéril, usada em partes de equipamentos de manuseio obrigatório pela 
equipe cirúrgica. São fabricadas com material plástico virgem atóxico - Polietileno de Alta Densidade (PEAD) de 0,04mm de 
espessura. 2.5 metros de comprimento e 15cm de largura, isento de látex, com aditivo antiestático mantendo a condição de 
barreira microbiana. Embalado em papel grau cirúrgico gramatura 60g/m2, atóxico, filme laminado com poliéster + polietileno 

(3 camadas de polietileno e uma camada de poliéster) garantindo que a esterilização seja eficiente e mantendo o produto bem 
protegido. Produto classificado como de baixo risco e uso único - Descartar após o uso - Proibido reprocessar. 

CAIXA 

PACOTE 

PACOTE 

UNID 

10 

500 

ti) 

100 
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MAPA ANALITICO 0066.2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 	25.06.2020 

LOTE 01 

Item Descrição Und Quant M A VALERIO 
INSTRUMENTAL 

SÃO JORGE 
TARCISO ME MÉDIA TOTAL 

Cateter Jelco 14— De teflon, estéril, descartável, flexível. Embalagem 
individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dado de identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

UND 50 R$1,90 R$1,70 R$1,90 R$1,83 R$ 9167 

2 

Cateter Jelco 16— De teflon, estéril, descartável, flexível. Embalagem 
individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dado de identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

UND 200 R$1,90 R$1,70 R$1,90 R$1,83 R$ 366,67 

Cateter Jelco 18 - De teflon, estéril, descartável, flexível. Embalagem 
individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

UND 200 R$1,90 R$1,70 R$1,90 R$1,83 R$ 366,67 

Cateter Jelco 20 - De teflon, estéril, descartável, flexível. Embalagem 
ndividual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde 

UND 700 R$1,90 R$I,70 R$1,90 R$1,83 R$ 1.283,33 



L 

Cateter Jelco 22 - De teflon, estéril, descartável, flexível. Embalagem 
individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

UND 700 R$1,90 R$1,70 R$1,90 R$1,83 R$ 1.283,33 

6 

Cateter Jelco 24 - De teflon, estéril, descartável, flexível. Embalagem 
individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

UND 500 R$1,90 R$1,70 R$1,90 R$1,83 R$ 916,67 

7 

Clorexidina 05% - Clorhexidina (digluconato), solução álcoolica a 
0,5%, frasco com 1000 mL. Deverá conter a impressão 'venda 
proibida pelo comércio". Apresentar registro dos produtos na ANVISA 
e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução ANVISA n° 460/99. Em caso de 
fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do país de 
origem traduzido por tradutor oficial 

LT 36 R$32,50 R$31,00 R$32,00 RS3I,83 R$ 1.146,00 

8 

Clorexidina l% - Clorhexidina (digluconato), solução aquosa a 1% 
para uso tópico. Embalagem: frasco com 1000 ml. Apresentar registro 
dos produtos na ANVISA e Certificado de Boas Práticas, Fabricação 
e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução ANVISA n° 
460/99. Em caso de fabricante fora do MERCOSUL, apresentar 
documento do país de origem traduzido por tradutor oficial. 

LT 60 R$31,50 R$31,00 R$32,00 R$31,50 R$ 1.890,00 

Clorexidina 2% - Clorhexidina (digluconato), solução degermante a 
2%. Embalagem: frasco com 1000 ml. Apresentar registro dos 
produtos na ANVISA e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução ANVISA n° 
460/99. Em caso de fabricante fora do MERCOSUL, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

LT 28 R$31,50 R$31,00 R$32,00 RS31 ,50 R$ 882,00 



10 

Compressa de Gaze Hidrófila 7,5 X 7,5 Cm - Descartável, estéril, 
esterilizada a gás óxido de etileno, 100 % algodão em tecido tipo tela, 
com 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora, insípida, alvejada, isenta 
de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral 
para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 10 unidades. Na 
embalagem deverá estar impresso dado de identificação, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

PCT 500 R$1,90 RS1,00 R$1,50 R$1,47 R$ 733,33- 

11 

Eletrodo - Para monitoração cardíaca adulta, com gel, descartável, 
dorso de papel microporoso, revestido em papel hipoalérgico na face 
interna, com adesividade garantida, em capa plástica para manter a 
umidade do gel; em gel sólido de cloreto de potássio, eletrólito, 
elemento sensor em aço inoxidável e prata; pino de encaixe de aço 
inox; contra pino de prata-cloreto de prata e papel protetor. 
Embalados em saco aluminizado, vedado e selado com 50 unidades. 

UNO 10 R$23,00 R$22,50 R$22,60 R$22,70 R$ 227,00 

12 

Fita para Glicemia - Tira reagente, para leitura de dosagem de 
glicose no sangue, compatível com os aparelhos para dosagem de 
glicemia portáteis, que serão fornecidos em regime de comodato com 
este item. Embalagem. caixa com 50 unidades, contendo dados de 
identificação do produto em português, procedência, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

CX lu R$49,50 R$40,00 R$59,00 R$49,50 R$ 495,00 

13 

Touca Descartável —Touca sanfonada, com elástico. Gramatura: 10. 
Fabricada em não tecido spunbonded 100% polipropileno, utilizando 
soldagem eletrônica por ultrassom Permite uma maior respirabilidade 
do couro cabeludo, devido à matéria prima utilizada e maior conforto 
durante a sua utilização. São hipoalergêriicas. Cor: Branca. Tamanho: 
45 x 52 cm. Descartável e de uso único. Embalagem com 100 
unidades. Na embalagem deverá estar impresso dado de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

PCT 20 R$22,00 R$19,00 R$19,50 R$20,17 R$ 403,33 



4 
Nk 

14 

Camisa de proteção pastica para video cirurgia, estéril, usada em 
partesde equipamentos de manuseio obrigatório pela equipe cirugica. 
São fabricadas com pI'stico virgem atóxico - Polietileno de Alta 
Densidade (PEAD) de 0.04mm de espessura, 2.5 metros de 
comprimento e 15cm de largura, isento de latex, com aditivo 
antiestético mantendo a condição de barreira microbiana. Embalado 
em papel grau cirúrgico gramatura 60g/m2, atóxico, filme laminado 
com poliester + polietileno (3 camadas de polietileno e uma camada 
de poliester) garantindo que a esterelização seja eficiente e matenha 
o produto bbem protegido. Produto classificado como de baixo risco e 
uso único - Descartar ápos o uso - Proibido reprocessar. As camisas 
para micro camera são encotradas nos modelos:PC2CN - 250cm 

00 R$6,80 R$6,00 R$7,90 R$6,90 R$ 690,00 

PCOCN - Camisa de Proteção p/ microcâmera dobradura normal 
transparente 15 x 250cm 

TOTAL DO LOTE R$10.775,00 

C' ção.HBLEM 
Leo ardo Benedito Pinto 

Coordenador 



+ LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À 
SAÚDE DE ITABUNA HOSPITAL DE RASE 

LUIS EDUARDO MASALHAIS 

DESPACHO 

1. Autorizo a Contratação da empresa Instrumental São Jorge EIRELLI; 

2. Ao assessor jurídico para opinar sobre a possibilidade de contratação 

direta e; 

3. Após, observada a definição da dotação orçamentária e existência de 

recursos, remeta-se à Comissão de Licitação para fim de providenciar 

a autuação do processo licitatório / inexigibilidade / dispensa; 

Itabuna, 25 de Junho de 2020. 

Roberto Gana Pacheco Júnior 
Diretor Presidente 

Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia 
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62 2020 
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FUNDAÇÃO DE ATENÇAO A 
SAÚDE DE ITABUNA luluisus : 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039/2020 

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 182/2020 

PARECER 

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MÉDICO DE USO HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO AO 
COVID 19 PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL- DISPENSA 
DE LICITAÇÃO. ART. 24, II 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 

1- PREÂMBULO 

Trata-se de consulta acerca da possibilidade jurídica de contratação da empresa 

INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA-EPP 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 material médico de uso hospitalar para enfrentamento ao COVID 19,  

implantação de 10(dez) novos leitos, nesta Unidade Hospitalar,  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 País 

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 25/06/2020, objetivando a consulta acerca da legalidade de contratação de 

empresa por meio de licitação na modalidade dispensa, justificando a contratação sobre as 

aquisição de material médico hospitalar, sistema de aspiração fechado, para ser usado nas 

Unidades de Tratamento Intensiva - UTI em pacientes diagnosticados com COVID 19, já que o 

HBLEM habilitou 10 (dez) UTI COVID e habilitará mais 10 (dez) leitos UTI COVID para 

enfrentamento e tratamento desta enfermidade, totalizando 20 (vinte) leitos UTI COVID. 

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia 
Te!.: (73) 3214-1600- CNPJ 02.762.633/0001-62 
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ASSESSORIA 
JURÍDICA 

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 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 pelo COVID-19 e do Guia de 

Vigilância Epidemiológico; Considerando que em 04 de fevereiro de 2020, o Ministério as 

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 

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

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto atual; Considerando que em 11 de março de 2020 a 

organização Mundial de saúde (OMS) declarou a doença provocada pelo novo coronavírus 

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 

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. Vale ressaltar que A DISPENSA  

É TEMPORÁRIA E SE APLICA APENAS ENQUANTO SE PERDURAR O PERÍODO  

DE DESABASTECIMENTO DESTE HOSPITAL,  pois o Pregão Eletrônico referente a 

aquisição desses materiais não logrou êxito, nenhum interessado participou da disputa 

relacionado a estes itens. 

1- Considerações Preliminares desta Assessoria 

De início, imprescindível de faz a verificação: da existência de dotação orçamentária para 

realização do contrato; as minutas do termo 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. 
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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 e/ou 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 daquela emanada da consultoria jurídica. Ou 

seja, o presente opinativo tem natureza obrigatória, porém não vinculante. 

Analisadas as exigências específicas 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 exija, 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. 

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". 
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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 políticas 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 IV, da Lei 8.666/93: 

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; 

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: 
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( ... ) 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 

requisitos, 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 seja, 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; 

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 compra, no caso de aquisição de bens, seja para entrega imediata; 
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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 sacrificio 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. 

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 e que a partir desta data os 
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fornecedores dos materiais licitados, conforme relatório do Fiscal de Contratos, Davidson 

Viana, alegam falta de material e aumento de valores dos itens licitados com o surgimento do 

coronavírus. Em razão desses fatos e da necessidade de empregar ações 

qualificadas\especializadas para o controle da infecção pelo SARS-Cov-2 nas dependências da 

Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna-FASI, contribuindo para a execução de medidas 

sanitárias e epidemiológicas. 
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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: 

1) 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 
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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. 

Itabuna-BA, 25 de junho de 2020. 

Mich Farrôco 
Assessor. Jurídica 

OAB-BA 59.866 
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LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

AUTUAÇÃO 

Processo Administrativo: n° 182/2020 

Processo de Dispensa de licitação: n° 039/2020 

Valor Global Estimado: R$ 9.944,00 (Nove Mil Novecentos e Quarenta e Quatro 

Reais) 

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna 

Contratada: Instrumental São Jorge EIRELLI; 

CPL: Portaria N° 0027/2020 - 01 de Abril de 2020 - Edição N° 294 

Objeto: Aquisição de Material Médico de uso Hospitalar para o enfrentamento ao 

Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. 

Vigência/Período: Imediato 

Autuação: Ao 25° dia do mês de Junho de 2020, eu Renata Bomfim Silva Oliveira, 

Presidente da CPL da FASI, autuei sob o n0182/2020, este processo administrativo, 

contendo suas peças integrantes em conformidade com a Lei Federal 8.666/93. 

/ 

Renata Bomfim Silva Oliveira 
Presidente da Comissão de Licitação 
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GABINETE DO DO DIRETOR - PRESIDENTE 

Portaria N° 0027/2020 

Dispõe acerca da revogação da portaria 010/2020 de 14 de fevreiro de 
2020, e nomeação dos membros efetivos e suplentes para a composição 
da CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASI. 

O Diretor - Presidente da FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA, no uso de 
suas atribuições que lhe roga o art.37 17' da lei Municipal 1.942 de 27 de julho de 2004. 

Resolve: 

ART. V. Revogar a portaria de 001012020 de 14 de fevereiro de 2020, que trata da nomeação de 
membros efetivos e suplentes, respectivamente, da CPL - Comissão Permanente de Licitação da 
FASI. 

ART. 21. Nomear a CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASI - Fundação de Atenção á 
Saúde de Itabuna, que passará a vigorar com a seguinte composição: 

Membros efetivos: 

PRESIDENTE - Renata Bomfim Silva Oliveira: 

MEMBRO - Jailma Freitas da Silva; 

MEMBRO - Soraia de Oliveira Salume. 

Membro suplente: 

MEMBRO - Manha Silva dos Santos. 

MEMBRO - Ricardo Costa dos Santos 

ART. 3°. Determinar que no impedimento e ausência do presidente, seja o mesmo substituido por 
um dos dois membros efetivos da CPL - Comissão Permanente de Licitação. 

ART. 40• 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. 

ART. 50. Esta portaria entre em vigor na data de sua assinatura. 

ART. V. Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se. Comunique-se. Cumpra-se. 

Itabuna, 01 de abril de 2020. 

Roberto Gama Pacheco Júnior 

Diretor - Presidente da FASI 
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LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

Processo Administrativo: n° 18212020 
Processo de Dispensa de licitação: n° 039/2020 

Itabuna: 25/06/2020 

Nome da Empresa: 

Instrumental São Jorge EIRELLI 

CNPJ/ CPF: 

34.254.532/0001-77 
Endereço: 

Avenida Manoel Chaves n° 2376 - São Caetano - Itabuna/Ba - CEP: 45.607-300 

Objeto: 
Aquisição de Material Médico de uso Hospitalar para o enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo 

Magalhães. 

Valor Estimado: 
R$ 9.94400 (Nove Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais) 

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço: 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

Considerando que em 28 de janeiro de 2020, o MS, por meio do COE-nCoV, publicou a versão eletrônica preliminar 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 COVID-19, e do Guia de Vigilância 

Epidemiológica (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 

Coronavirus (2019-nCoV), por meio da publicação da Portaria MS nA  188, e conforme Decreto nA  7.616, de 17 de 

novembro de 2011 (BRASIL, 2020c); Considerando a Lei 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 coronavirus 

responsável pelo surto de 2019; Considerando a Medida Provisória N° 926, de 20 de março de 2020 "urgência 

demandada é incompatível com a realização dos procedimentos licitatórios usuais. A solução é a utilização dos 

permissivos legais para a contratação direta, em que se prescinde de licitação"; Considerando que em 11 Março de 2020 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença provocada pelo novo coronavirus COVID-19 como uma 

pandemia; Considerando o Decreto Municipal N°1 3.607 de 19 de março de 2020, declarando situação de emergência no 

âmbito do município de Itabuna; 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 constitui um direito de todo cidadão e 

um dever do Estado, devendo estar plenamente integrada às políticas públicas governamentais; Considerando que a Lei 

n° 8.080, de 19.09.90, que institui o Sistema Único de Saúde, estabelece a necessidade da melhoria da qualidade de vida 

decorrente da utilização de bens, serviços e ambientes oferecidos á população na área de alimentos, através de novos 

ordenamentos que regulam, no âmbito da saúde, as relações entre agentes econômicos, à qualidade daqueles recursos e 

o seu consumo ou utilização; Considerando o Art. 196 da CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário ás ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; Solicito então que seja deflagrado 

processo de dispensa de licitação para a aquisição de imediato, após cotação de preços pelo menor valor com 

fundamento nos termos previstos da Lei Federal de Licitações n° 8.666/93. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - FONTE: 50 - PROJETO/ATIVIDADE: 6.443 
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LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

sus : 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.000 

Processo Administrativo: n° 182/2020 
Processo de Dispensa de licitação: n° 039/2020 

Na forma da justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, portaria em anexo, no presente termo de 

Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo art.24 IV, da Lei 8.666/93, que fundamenta e 

autoriza a dispensa de Licitação. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 25/06/2020 

+ 
Soraia de Oliveira Salume 

Membro 

Renata Bomfim 	Uva Oliveira 

Membro 

Jailma Fritas da Silva 

Mmbro 

DESPACHO FINAL- HOMOLOGAÇÃO - DATA 25/06/2020 
DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 

Roberto 	ma Pacheco Júnior 

 

l~a 
Presidente 

Vita 

Diretora Adm. Financeira 
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FASI 
Ml 

HOSPITAL DE DOSE 
LUIS EDUARDO MACALHÀES 

LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

sus: FUNDAÇÂO DE ATENÇÃO À 
SAÚDE DE ITABUNA 

RATIFICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 182/2020, Processo de Dispensa de 

licitação: n° 039/2020, realizado com a empresa Instrumental São Jorge EIRELLI. CNPJ no 

34.254.532/0001-77, localizado Avenida Manoel Chaves n° 2376 - São Caetano - Itabuna/Ba - 

CEP: 45.607-300, Telefone: (73) 3617-2462, e-mail: vendas@instrumentalsaojorge.com.br,  

referente à Aquisição de Material Médico de uso Hospitalar para o enfrentamento ao Covid 19 para 

o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, no Valor Estimado: R$ 9.944,00 (Nove Mil Novecentos 

e Quarenta e Quatro Reais), com vigência imediata, foi publicado no Diário Oficial do Município de 

Itabuna, nesta data. 

Itabuna, 25 de Junho de 2020. 

Roberto Gdma Pacheco Júnior 
Diretor Presidente 

Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n° - CEP: 45.600-000 - Uabuna -Bahia 
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762633/0001-62 2020 



saa * 

Terça-feira 
7 de Julho de 2020 
2-Ano -N°468 !tabuna Diário Oficial 

Licitações 

FASI 
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À 
SAUDE DE ITABUNA 

LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

RATIFICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 182/2020, Processo de Dispensa de 

licitação: n° 039/2020, realizado com a empresa Instrumental São Jorge EIRELLI. CNPJ n° 

34.254.532/0001-77, localizado Avenida Manoel Chaves n° 2376 - São Caetano - Itabuna/Ba - 

CEP: 45.607-300, Telefone: (73) 3617-2462, e-mail: vendas@instrumentalsaojorge.com.br,  

referente à Aquisição de Material Médico de uso Hospitalar para o enfrentamento ao Covid 19 para 

o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, no Valor Estimado: R$ 9.944,00 (Nove Mil Novecentos 

e Quarenta e Quatro Reais), com vigência imediata, foi publicado no Diário Oficial do Município de 

Itabuna, nesta data. 

ltabuna, 25 de Junho de 2020. 

Roberto Gama Pacheco Júnior 
Diretor Presidente 

2020 
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Tei.: (73) 32 4-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62 



Diário Oficial do 
MUNiCÏPO Itabuna 

Segunda-feira 
7 de Ja.ieiro de 2019 
2 - Ano Vil  No 4322 

Portarias  

SUS 	FASI 	 DIRETORIA 
ÇUNOAÇÀOOEATEÇÃOÀ 	 J 	 PRESIDÊNCIA 

SAÚDE DE ITAUUA 

PORTARIA N°004/2019 

\ Dircioru Presidente da FASI - Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, NELSIVANE 

SOUSA OLIVEIRA CORDrER, nomeada pela Portaria Municipal n° 9.064 de 17 de 

outubro de 2018, pelo Prefeito Fernando Gornes Oliveira, no uso das atribuições que lhe 

confere o dispositivo da Lei Municipal n.°  1942, de 27 de julho de 2004 e da conformidade 

com ari. 64. § 7°, do Estatuto da FASI. 

IESOLVE: 

Art. 1" - Revogar Portaria n°0014/2015 de 03 de agosto de 2015. 

Ari. 2° - Designar para desempenhar a função de Fiscal de Contratos ADMINISTRATIVOS 

cm geral. n (!.vceçàu dos con(roWs m/irus. do 1-IBLEM - Hospital de Base Luis Eduardo 

1 aga li à cs o ser' idor técnico operacional:  

DAVIDSON V IAN DOS SANTOS 

Art. 3" - Esta portaria entra em vigor lia data de sua publicação. 

Ari. 4° - Re'.oeain-,c as disposições Cli) contrário. 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Itabuisa- I3i\. 07 de janeiro de 2019. 

NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER 
Diretora Presidente - FASI / HBLEM 

2019 	
Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n° Bairro: Nossa Senhora das Graças - Ilabuna/BA . CP: 45601-554 

Fel.: (73) 3214.1643 (Presidência)- CNPJ 02.762.633/0001.62 - E-mail: ciiretoriO.hblem@hOtmOil.COm  

CERTIFICAÇÃO DIGITAL LWQDTOZ/9PP2AHVXVSCDLA 

Esta edição encontra-se no site: www itburia.ba.io.org.br  em servidor certificado ICP-BRASIL 



SETOR 
COTAÇÃO 

FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA 
Ao. Fernando 000les Oliveira. S/N° Nossa S das Graças Itabuna - Bania CEP 45801-554 
CNPJ - 02 762 633-0001-62 	Inscrição Estadual. Isento 	Municipal: 20.257 
E-mail: cotacao.fasigmaIl.com  

Contato: Leonardo 

Fone: (13) 3214-1677 

COTAÇÃO 0066.2520 AQUISIÇÃO DE MATERIAL. teDICO HOSPITALAR 

Á Empresa: INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI 
Contato: FREDERICO / LUCIMAR 

C0)ade:ITABUNA 
Fone 133617-1289 

E-mail; verdasinsIrumeritalsaojorge coem br 

licaacoeseins'rumenlalsaororqe cote br 

    

OBSERVAÇÃO. 

a) Solicitemos colocar preços para os materiais abaixo discriminados, 

bl Obogal( o a aplicação do carimbo do CNPJ, como lambem a data e assinatura na resposta da rotação 
C) Certo que podemos contar com a vossa colaboração, desde ja agradecemos 

DATA: 24 / 06 1 2020 

nT 	 Espedftoaçio de material 	 L 1664 	J 	Ct Maria Prigo 0511, Preço total 

LOTE SI 

Cateter Jelco 14 - De feItos, estéril, descartável. flexível. Embalag.n. 
individual, em blister rígido e papel grau ciriirgico e filme termoplasticu, 
abertura em 	pétala. Na embalagem 	deverá estar Impresso dado de 
identificação, pmocedencla, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. 

LND 50 SOLIDOR 691,70 6868,00 

2 

Calet.r Jelco 16 - De teflon, estéril, descartável, ObdecI. Embalagem 

Individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme tenneptásticn 

abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dado co 

Identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo 

do validade e registro no Ministério da Saúde. 

INC 201/ SOLIDOR R91,70 65340,00 

3 

Cateter Jelco la - De teflon, estéril, descartável, lteuive'I. Embalagem 

individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplastico 

abertura em pétala. Na embalagem deverá estar Impresso dados xc 

Identificação, procedência, data de fabricação, tipo de este'ilizaçav. prezo 

da validada e registro no fuinlstério da Saúde. 

(Nt) 201) SOLIDOR 1t$11.70 68340.00 

4 

Cateter ,,letco 20 - De teflon, estérIl, descartável, ftee,vvl. EmtaIagerc 

lndioidual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filma termoplástico, 
abertura em 	pétala. Na embalagem deverá estar impresso v,.dos ao 

identificação, procedência, data de fabricação, tipo de es:ri/ização, prazo 

de validade e registro no tênisténo da Saúde. 

INC 	710) SOLIDOR R$I,70 R$1.190,00 

3 

Cateter Jelco 	22 - De leItos, 	estéril, 	descartável, 	fleoi'vl. 	Em.ralager 

Individual, em blister rígido e papel grau Cirúrgico e tilnre tem oplbstica, 
abertura em 	pétala. Na embalagem devera estai Impresso dados se 

Iduretllicação, procedência, data de fabricação, tipo de estelilização, praul. 

de validade e registro no Ministério da Saúde. 

IND 	7(1)) SOLIDOR R$I,70 601.100.00 

11 

Cateter Jelco 	24 - De teflon, estéril, descartável. ttex-vel. Embalagem 

individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala 	Na embalagem deverá estar impresso dados de 

idcntificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo 

de validade e registro no Puieistériu da Saúde. 

UNC 500 LAItOR IMPORT 681,70 R$600,00 

Cloreoidioa 0,5% - Clortreoiditta (digluconato), solução alcooiica a 0,0% 

frasco com 1000 mL. Deverá conter a impressão "venda proibida pelo 

comercio" Apresentar registro dos produtos na ANVISA e Certificado de 

Boas Práticas. Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução ANVISA flv 460/99. Em caso de fabricante fora co MIERCOSU, . 

apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial 

-1 

'1) 36 SEP1MAX R$31,00 651116,00 

Clxrenidina 1% - Clorfleoidina )dlgluconato), solução aquosa a 1% pari 

uso tópico. Embalagem: frasco com 1000 ml. Apresentar registro dos 

produtos na ANV1SA e Certificado de Boas Práticas, 	Fabricação 
' 

Ccnlrole - CBPFC do fabricante conforme resolução ANVISA fl 	46019° 

Ecu caso de fabricante tora do MERCOSUL, apresentar locume050 ou 

pais de ongem traduzido por tradutor oficial. 

LÍ 60 RIOQUIMICA 6535,00 651860,00 

Cl,reoidina 2% . Clurtreoidina (diglucunalo), solução di germanle a 2%. 

Eribalagem: frasco com 1000 ml. Apresentar registro rcs produtos r.sP 

ANVISA e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e COn1rrie - C13PFC co 

fabricante conforme resolução ANVISA nv 460)99. Em cxv, de tuOrican" 

fo,-a do MERCOSUL, apresentar documento do pais de c r.gem traduzir 

por tradutor oficial. 

LI 20 SEPTMAX R$31,00 65660,00 

( APROVADO 
Por (iedy àu /0.21. 30/6,2020 

4NSUSE:E~  
FASI 



lii 

Compressa 	de Gaze 	Hidrófila 	7,5 X 	7,5 Cm 	- Descartável, estéril. 
esterilizada a gás óxido de etileno, 100 % algodão em tecido tipo tela, 
colo 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora, insipida, alvejada, isenta de 
Impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar 
o desflamonto. Embalagem: pacote com 10 unidades. Na embalagem 
deverá 	estar 	impresso dado 	de identificação, 	procedência, 	data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saude. 

FCT 5110 BIOTEXTIL RS1,00 R$500O0 

11 

Eletrodo - Para monitoração cardiaca adulta, com gel, descartável, dorso 
de papel microporoso, revestido em papel hipoalérgico na face Interna, 
com adesividade garantida, um capa plástica para manter a umidade do 
gei; em gel sólido de cloreto de potássio, eletrólito, elemento sensor clx 
aço inoxidável e prata; pino de encaixe do aço moo; contra piso de prata- 
cloreto de prata e papel protetor. Embalados em 	saco alaminlzado, 
vedado e selado com 50 unidades. 

IND lo VITALCOR R$22,50 11$225,00 

2 

Fita para Glicemia - Tira reagente, para leitura de dosageir' de glicose no 
sangue. 	compativei 	com 	os aparelhos 	para 	dosagem 	de glIcemia 
portáteis, que serão fornecidos em rearme de comodato com este item. 
Embalagem: cama com 50 unidades, contendo dados de ioentiflcaçáo do 
produto em 	portaguhs, 	procedência, 	marca 	do fabricante, dota de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

CX 10 ONCALLPLUS R$40,Oé R$400,80 

II 

Touca Descartável - Touca sanfonada, com elástico. Gramatara: li) 
Fabricada xix 	não tecido spsnbonded 100% polipropileno, utilizando 
soldagem eletrônica por ultrassom. Permite uma maior respirabitidade 
do couro cabeludo, devido á matéria prima utilizada o maior conforta 
durante a sua utilização. São hipoalergánicas. Cor: Branca. Tamanho: 45 
052cm. Descartável edo uso único. Embalagem com 100 unidades. Na 
embalagem 	deverá 	estar 	impresso 	dado 	de 	identificação, 	tipo 	de 
esterilização, 	procedência, 	data de fabricação, 	prazo 	de 	validade e 
registro no Ministério da Saúde. 

1-C f 20 DEJAMARO R$19,08 R$3$00 

ló 

Camisa de Proteção plástica para vídeo cirurgia, estéril, usada em parteó 
de equipamentos do manuseio obrigatório pela equipe cirúrgica. São 
fabricadas com material plástico virgem atóxico - Polietileno de Alta 
Densidade (PEAD) de 0,04mm de espessura, 2.5 metros de comprimento 
e 15cm de largura, isento de láteo, com aditivo Intiestético mantendo a 
Condição de barreira microbiana. 
Embalado em papel grau cirúrgico gramatura 6091m2, atóoico, filme 
laminado com poliéster * polietileno (3 camadas de polmnlileno e ama 
camada de poliéster) garantindo que a esterilização seja eficiente e 
mantendo o produto bem protegido. Produto classificado como de baixo 
risco e uso único - Descartar após o uso - Proibido reprocessar. As 
camisas para microcãmera são encontradas nos modelos: PC2CN - 
Camisa de Proteção p1 microcãmera dobradura normal, logo H-Tech 1511 
2511cm PCOCN - Camisa de Proteção p1 microcámera dobradara normal 
transparente 150 250cm 

UN» 100 ESTEtILI-MED R$8,00 

TOTAL 

R$êtOOO 

R$9.944 

Conforme solicitação acima, informamos o valor unitário e total dos itens em doSC içáC. 

Prazo de Entrega 

Data: 	24 	1 ,  06 AIJ,1 SWT. disoalparninrnco ,i,,..> 7,2, 	
vi uhlreuoepirrovi980musou 
ôadot 200300.30302554.0000 

Carimbo do CNPJ 

Assinatura e nome do responsável 

 

34.254.532/0001-77 

INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIREU 

Avenida Manoel Chaves, 2376 

São Caetano - itabuna - Bahia 

CEP 45.607-300 



4gij 2.W 	:1( 	L'O) 

Ciorølidina 25. . Ctortae,ridrna idigltrcouaete), soliJçOo degelmente e 211,, 
Embalagem: frasco com t000 ml. Apresentar registro doo produtos na 
ANVISA e Certificado ri. Boas Pméticat. Fabrici.ç50 e Controle - CBPFC do 
fabrIcante conforme resolução ANVISA n' 400109 Em caso de fabricante 

fora rio MERCOSUL apresentar documento do pais de origem traduzido 

por tiedotOl oficial. 

o 

1+. 
sus FASI SETOR 

j  COTAÇÃO 

FASI - FUN0AIÃ0 0€ ATENÇAO A SAÚDE DE ITABUNA 
Ao F amando Gostes t)sterra 5/N 1~115 das GrOa* Itaburia - Balsa CEP 45 501.554 

32i.0001.ó2 	j,uxac, Estiro,al se'tc 	MumciDal C 257 

E-iaad: co0ecae.faaIgmail.com  
Contato: Leonardo 
Fone: (73) 3214-1577 

COTAÇAO 0066.2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 

AEmpresa: MA t)E fÀ VZA 
Contate: 
Cidade 

OSSERVAÇAO: 
Strc*arrruo c~ preços para m r'saleoatr ablloO dIOT,IrtSna00O 

-- f2traITro a a4caçOo rio arotr 10 C.P Tomo rr.bdrn a OslO e ItioT'el:rd 1.8 0500518 da cor açdo 

Colo O.aI fr ler crintm orno a sonsa 500Tn-0570l5 desde Ia a9~~ 

0ATA,?IL. i, 

11016  Éspecltbaçãoda natooai 'mm 

 

[.()TF 01 

lçt ftw 

Catetal Jelco 14 - De leOas, estéril, deacartáv.t. ff*01v14. Embalagem 
'individual, em bllstet tlijrdo e papei luziu Cirúrgico e filme termoplâsticø. 
alreflIlra rim poLua. Na embalagem deveiS estai Impresso dado da 

	
1 NI' 

dentlflcacbo. proced*nia. data de fabricação. tipo de etitenhiZaclO, 

paro de vatidade e raglitio riu Ministério ria Saúde 

Coletei Jelco 15 - De leIto, estéril. descaitésel. 000ivet Embalagem 
individual, clii bllst8l r:g.40 • papal grau ciruigico e filma termoplAstico. 
abertura ciii ptala. Na embalagem deveiS estar Impresso dedo d 
ldenliflcacSo, procedéocia, data de tab.icaçào. tipo de eOreliiIZaÇSO. 
picou da validade. regi0110 no Mililelúno da Saúde. 

Coletor .d.6co ¶8 - De leItoa, estéril, descaitdvet, flexIvel. Embalagem 
individual, elo DIlatei rígido a papel grau cirúrgico e Sime larmoplústuco, 
abertura em paleta Na embalagem deverá estar Impresso dedos de 

	Ni.  
identificação pooedéncia, data de tebrlcaçdo, tipo de eter,lizçIo, 
pisou de oSildede e registro no MismiOriu da Saúde. 

ÇLØ -1, -, 	14 75 (T  

    

    

    

    

    

    

Cateter  J.lco 20 	De teflon. estérIl. dericaildv.t. fisainal. Embalagem 
Uidhvfduat, em bilrit.r rlgido • papel grau cirúrgico. BI~ termoplútt.co. 
abertura em pétala. Na embalagem dever é estar Impresso dados de 

	
UNO 

id.nflhlcaçlo, procadéncla. data da tabrlcaçOo, tipo de esterilização. 
piado de validade e registro no Ministério dia Saúde. 

 

Sai 

Catl.tei J.ica 22 O. Saltes. estéril, descai010el. flealvel. Embalagem 
Individual. em blrster flglde e papel grau clrúogico é filrraê terrsoplástico. 

abertura em pbLa. Na embalagem d.verú estar Impresso dados de 
	

1 'dl 	7,0, 

Id.ritlllcacOo. procedência, data de ~Caçar.,tipo de est.rllizacao, 
prezo da nilidada . registro no Ministério de Beüde. 

    

    

    

R j.°1C 	1 

Coletar Jelco 24 - O. faltas, "tátil, d.scartâvel, flexivel. Embalagem 
Individual. em bli-,ter rigido e papel grau cirúrgico e ftlrn4 termoplIstIco, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá .dat Impresso dados de 

	
UNO 

ld.ntrfíce'çao, ptoc.ddncre, data de labrlcaçao, tipo de .st.r.iIoaç*O, 

,prazo de validade e registro tio Ministério da Saúde. 

"O,  

ClorriSiditia OITO . Cioiii.oidifla (dlglusotiatol, ioIuçAo SlcoOlke O 08%. 

frasco com 1000 ML. Deverá contei a itnpressao "venda proibida pelo 
co,r,érco Apresentai reg'atro dos puodIltol rua ANVISA e Certificado de 	 'e' 
Boas Práticas. Paiir,caçao e Controle CBPFC do tabricarute conto.me 

-resolllçi.o ANVISA rr 460198. Em caso de fabricant, tora de MERCOSUL. 
apresentar documentado pais da origem traduzido por tradutor oficIal 

Cio,euidln. 1% Ctoffiaardina (dIgluconata), soluçOu aquosa a 1% paia 
uso tópico. Embalagem frasco corri 1000 vil Apresentai registro dos 
produtos na ANV1SA e Cerlltiadu rb. Boca Práticas. Fabrtacáo e 
Controle - CBPFC do labulcanLe conforme resoluçio ANVISA n• 160108. 
Em caso de fnbrniiante tora do MERCOSUL. aprurso'irtar documento 110 

pais de origem traduzido pai tradutor oficiei. 



' 1 O7/('Cj1 °2' 

flE SOUZA VALER 
R3 Paraná, 22 1U5rro 

t 	b 'j 	
!aiJ 

a 

•Corripress.a de Gata HojiÕhia 7,6 5 7.6 Cm - Ou-r.cartavel, 	tOrrl 
esIrrilruada a gas baldo On efitino, 100 Ç algodao em tecido tipo tela.. 
com 8 camadas. 13 nos por rtrr2. noticia. 1,lip,d3 alvejada isenta de 
onputaza.. amido, gOrdura. corante e com acabamento lateral pata evrtarl 

o deslrarvrønto Embalagem pacote CCIII 10 unidades Na enrbaltrgemi 
devuma estar Impresso dado ae lctentit'tceçáo. procedência. data de, 
tnbrlcaçao. prazo de validade m.pislrO no Miflistélio da Saude 

(letrado - Para monhtoraç)o cardiace adulta, coar gel. descartav.I, dorsol 
de papel mlcropomono evesirdo cri, papal hipoaiei grco na face interna 
core adnlvidade garantida. cm capa plástica pai. manter. unidade do 
9.1. em 9.1 solido de cOMeto de p0151510 .l.trõlito elemento seosom Cirrl 
aço lfloxlil300l e prata prno de Ilrcalne de aço nor, contra pino de prata. 
cloreto de prata e papel protetor Embalados enr saco aiurnlnlzado, 
vedado vedado selado corri 50 urrrdades 

p# J,(i1PÁ 

T,ZLLC. l 

Fita para Glicererla - TIra ~gente, para isitura d. dosagem de glicoseno 
sangue. compativel coro os aparelhos pata dosagem de glIcemia 
portáteIs, que ser&o fornecidos em regime de corr'rodatn Co- este liam. 
Embalagem: calva com 60 urridedes, contendo dados de rd.entllrcaçgcr do 
prrrrtulo em português. procedência, marca do fabricante. data de 
fahrlcaráo prnz.v de validade e registro no Mmnistér.o da Saude 

i,5c) .4' 

Taiaca D.acertávai - Touca nonada, coro elastico Grarrralura, 10. 
Fabricadame rsáo teurdo spunbond.d rOOs poirpropilemno. utilizando 
shrldamjem eletrônica por ultrassom Petnrrte uma maior tesplrabllldsi.te do 
couro cabeludo, devido a maIOria prima Mirada e maio, conforto 
durante a sua tatiiraaçao 600 hlpoalergénlcas Co.: Branca Tamanho: 4$ 
o 52 Om Descart3o.i e mie uso unico Embalagem com 100 urrirjades. Na 
.mbalagem deoatà estar —are—dado de id.nlif'icacão. tipo de 

•st.r.lizaçao, procedência, data de tab,icaçao pino de validade e 
registro no Ministério da Sauda. 

Camisa de Proleçár plástica pala ordeu cirurgia, astéril, usada cor panes 
Ide .quipamerrlos de manuseio obrigatória, pela equipe cirurgica Sáv 
tabtic tidas coro matelrarl plástico virgem atosico 	Pulittileno de Alta 
DenOitlnila lpEAol da 

 
0.0.4rrrrn de espessura, 25 metroS ti. COrnprrrrlerrto 

e 16cnr de largura. iseeto de late. —m arlitlun trrtiestdtrco mantendo a 
curndrçao de barreu. rnicrobiana 
Embalado em papel giau ctiúigtcn prematura 8091m2. atorico. fume 

14 	laminado com P.1 altar o polietileno (3 camadas da poli.ttleno 	uma1 
amada de poliéster) c 	 gamantlndn que a esleritizaçáo seja eficiente e 

mantendo o produto bem protegido Produto classificado como de barca 
risco e uso unico - Descartar apos o uso - Proibido r.proc.ssar As 
camisa, pata microcámera 550 encontradas nos modelos PC2CN 
Camisa u. Proteção p' rrr.crocãmera dobradura normal, logo H.Tectr 16 a 
260cm PCOCN - Camisa de ProleCtio p1 mlcrocsmera dobladura normal 
temrsp.r.nte IS a 250cm 

P £S'O1O, 

Contottne solicinaçan acima, inlormamo. o calor unitário e total dos tens em dnscriçan 

Prazo de Erltleçja 	L 
Ciirrrbo máo CNPJ 

ssirue 	do r 	
QU5CX 



4msitjs FASI 
•vnO.ÇS.) 5* •TtNCSOS 
tU5* De ttLaaa* 

SETOR 
COTAÇÃO 

FASI FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA 
As 	enrmtda Oomea OWero ),/'1 •asv.a S das Caraças Itabrala - BOroa CEP 45 601 .P154 

;'ir: 12 72 r~i .112 	;7o Estadual Istilem 	lAurric6l 202117 

E.mail cot.acao.figmail.uOrfl 
contato: Leorrarilo 
Fone (73) 3214-1677 

COTAÇAO 00662020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 

0 feit.a 	v4 	.Lk&Ij -1i6 	 j3 9L3 
Cidade 	l'''-. 	 E.mad: 

OBSERVAGÀO 
nøiCitar6iS cv.oca' preços pata os ralO, 	JeitO iJ4rrt,'-iaOos. 

7*garóio A araoaçao do carreto co (2 IPJ come, larnoAnr a dera e asntnat.ra ria resposta da ..cAeçbo 

- Ceilo 046 p t4prr los conta, scm a nossa -noiotluvaçáo desde O agridecetron 

DAT 4^ 
06 2C 

'CM bpauékatiod. nutanI  U.id Prmu tutai 

  

LOTE 01 

Cateter Jelco i4 - De IsBon, estéril, descart*v.I. fleatosI. Embalagem 
ildIvidual. em blislet ilgido e papel grau CirulgiCo e filme I.rmoplgsticO, 
alrIltia are pétala. Na embalagem devera estar impresso dado de 

	
UND 

dznt,tica(ao. prozedéocra data de VabiucaçaO, 090 de ,sl.rilttaçéo, 
praro d• e&êdadC registro no Ministéno da SaUd.. 

Caiatei Jeito 16 - De leftc,n, eçler,i. descattânai, Itealuel. Embalagem 
individual, atei huislter ogido e papal grau cirúrgico e Rlnse lermoplútttcO, 
abertura em pétala. Na embalagem deterá esta: impresso lado da 

	
UM) 

kientlficacCo, peocedencia. data de labrkaçdo. tipo de euIeilIiza660, 
prazo iae validado e registra no Ministério da Saude. 

ali 41 ti  c' 

j/9Ct i43x1 

Cateter J.lcõ 18 - De teflon, estéril, d.scaitável, fleiv.i. Embalagem 
Individual, em bllste rtgide • papel grau cirúrgico e filma tarmopl#stico. 
abertura empétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de 

fk identieBo. pzoe.d4.lcia. data de tabricaç0o. tipo de eetetllizaçao, 

praia de validado e regisbo no Ministério da Saúde. 

Cateter ~co 20 - De teflovi. ..lúnii, da.cartâa'ei. Revivei. Embalagem 
rdio,il,tai. atei birsiGi riqido e papel grau cirúrgico e filme rarmoplástico, 
ativOu,, em pétala. Na embalagem d*veik esta, impresso dados de 	Ml 

	
7,, 

idenlificaçao. procadúncla, data de fabrica h*. tipo de .teiuliiaç5o, 
prazo de validade e registo no Minislénu da Sadia.. 

Catarei Jeito 22 . De 164100. esterti. descait8ve4. Ileelvei. En,batagem 
individual, cri, liliste: tigida a papel grau cirúrgico a filme t.rrnopltstico. 
abertura em pétala Ida embalagem deverá estar impressa dados de 
dovtillcaçbO, proceddtscle. data da fabricação tipo da asléitiiiaçtiO, 
prazo «lo validade e r,yisiro no Ministério da SurdO. 

lCaiedet ~Co 24 De teflon. estéril. desc,rlavel, fteaioei. Embalagem 
individual, em bus:., ilgido e papal grau cIrúrgico e IlIm4 termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deo.rS estar Impresso dados de 
ld,ntificetao, procedência, dor, O. labnicaç0o. tipo de estqirliraçeo, 
prazo de validade e iSqistro na Ministério da Saúde. 

('Nt) 
	

06. 

iJ,io i1j37(14) 

L 

1,7 

Clorenidlr,a 0,5111. . Ckirleeuldina (dIgluconato). soluçOu álcooiica a 0,1%, 
frasco com 1000 mi- Devera conter a impressão senda proibida pelo 

comercio-. Apresenlai teglulio dos produtos na ANVISA e Certificado 11. 
Boas Práticas. Pabrlcaçbo e Controle CBPFC do fabricante contar,,,, 
resoiuçtio ANVISA n 450196. Em caso de fabricante tora do MERCOSUL 
apresentai documenta da paIs de ofigem traduzido por tradutor oficial 

Ciureuiditta 1% Ckuzheaidina (digiiICOrlStO(, sola080 aquosa a 1% péta 
uso tópico Embalagem frasco com 1000 mi. Aprese~ agistio dos 
produtos na ANVISA e Cadifboada de Boas PrOticas. Febufcaçao e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme renoloç$o ANVISA o' 450196. 
Em caso de fabricante tora do MERCOSUL apresentai docom.to  do 
pais da ae gere traduzido paz tradutor oficIal. 

Clorvviitlna r,c . CiorrAeuIdlon (dlglaConalO(, soluçuo A.geimarrlrr a 2%. 
Embalagem frasco com 1000 ml Apresentar registro dos produtos na 
ANVISA a Certificado de Boas Praticas. F,bricoç8o e Controle - CBPFC do 
Iabricnte coriloi,ne resoiuçao ANVISA ti  460(99 Em caso de fabricante 
fora ao MERCOSUL. apietentar documento do pais de origem l,adoz,do 
por ri uilu'.rir oflc «ai 

II. 
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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: INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI 
CNPJ: 34.254.53210001-77 

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DALI) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

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:Ilrfb.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 11:11:52 do dia 20/03/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/09/2020. 
Código de controle da certidão: 263E.FE29.2090.BCB5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

1' 

Emissão: 07/07/2020 14:00 

Certidão Positiva de Débitos Tributários 

Certidão N°: 20201948801 

IIAZÀO SOCIAL 

INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

025.669.291 34.254.532/0001-77 

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado relativas aos tributos administrados por esta Secretaria: 

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS 

850000.3999/20-9 - Inicial/REVEL - INADIMP 

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Dívida 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 07/07/2020, 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 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 
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07/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 

• FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIA DE DÉBITOS 

     

Número da Certidão 
0007006 

Código Geral 
0047120 

 

     

Código 
Nome/Razão Social 

INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP 
C.N.P.J 

34254532000177 
lnsc. Est. 
25669291 

C.P.F R.G 

Endereço 
AVENIDA MANOEL SOUZA CHAVES, N°: 2376 - 

SAO 
CAETANO 
	

ITABUNA 
	

BA 

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n° 2.1,73 de 
01/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DEBITO 
pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade e de 90 
(Noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.  

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que 
posteriormente venham a ser apurados. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna na 
Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br/ 

Emitida em 07/07/2020 

Validade 90 dias 

Chave de Validação: 20200007006 

Av. Princesa Isabel, N° 678 
São Caetano 
CEP: 45.607.001 - ltabuna-Bahia 

111 



07/07/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

mprimr 

CAIXA 
ClXA ECONÕMC..A FEDERAL  

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	34.254.532/0001-77 

Razão Social:INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI EPP 

Endereço: 	AV MANOEL CHAVES 2376 TERREO / SAO CAETANO / ITABUNA / BA / 
45602-748 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 26/06/2020 a 25/07/2020 

Certificação Número: 2020062601494292326628 

Informação obtida em 07/07/2020 14:02:57 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 	 111 



4 

PODER JUDICiAR O 
JUSTIÇA DC) TPABA].Ho 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 34.254.532/0001-77 
Certidão n°: 15530078/2020 
Expedição: 07/07/2020, às 14:01:13 
Validade: 02/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica—se que INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 34.254.532/0001-77, 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. 

Duvidas e 	get5e 	ndt:@t,t.. 1us.br 


