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Itabuna, BA, 16 de julho de 2020.

De: Diretoria Administrativa/Financeiro

Para: Licitação e Contratos.

C

C

Assunto: Aquisição de produtos.

A presente Comunicação Interna tem como escopo levar a seu
conhecimento uma necessidade constatada no âmbito da Administração F'ública,
bem como solicitar suas providencias no sentido de atender referid as
necessidades.

Entre outras demandas, como em todo e qualquer ente público, mormente o
seguimento hospitalar, a Administração se revela carecedora de produtos/irisumos
cujo objeto é aquisição de MEDICAMENTOS (MIDAZOLAM e FENTANILA). 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 ocasior|ada pelo COVIl) - 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, 't:e

faz para que não haja falhas, relativamente aos recursos e procedirneritos, seje.m
quais forem, relacionados ao melhor desempenho desta entidade.

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.

2

Roberto Ga a Pacheco junior

Presidente da FASI

»,%,m ,,L,

Diretoria Administrativo/Fina nc:ei'"o
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FASI - FUNDAÇÃO DE ATENçÃO A SAÚDE DE ITABUNA
Av Fernando Gomes õhveira S/N" Nossa S das Graças - Kabuna-Bàmã

Cnpj 02 762 633-0001.62 - lnscriçM Estadual- Isento

SOLICITAçÃO DE COTAÇÃO DE MEDICAMENTO

De: FARMÁCIA
Para: COTAÇÃO/CONTRATOS/DIRETORIA ADM 0110612020

ITEM Especificação de Material Unid Quant Ereço Unit. . Preço Total

FENTANILA CMUO do, sducao inmave| 70.5 mcglml.. FrascbAmpda d 2 ml, a emt)d%em clevo'a ocmler a
imprassao "VMGà prmda peio é»mr%' Ap'asonW registm dos produK)B ria Am·-sa e CerMkado Boas P'axas. Lin

1 FabncâcàQ e Cqmon - CUFC ck) kibncaMe conforme re$Q.Ucao Anvisa ADC N' 39. DE '4 DE AGOSTO DE 2013 Em (UNIDADE) 2500 j CC

'câ8o de taorcan!e bra do m'cosul apresentat ducumerM do p^ de origem trMuaao por uaduw cdic.a

MIDAZOLAN 15mg $0Wção injetável 3 ml. na embalaqem deve conter a descrição 'vcMa prottMa pelo

l 2 commçlo" Apresentar regst'o dos produtos na Anwsa e Certificado de Baas Praticas. Fabncacao e Con1role Un
CBPFC dei fabncanto conforme resoiucao Arwsa n' 480/99 Em caso de fabricante fota do mercosul, apresentai (UNIDADE) 2 SOO O QQ
9ac,u,mentn dei pars de 2rIRem (mduzkki tradútQf Mkial

TOTAL '

Roborta Gama Pacheco Junior

Diretor Presidente

FASII HBLEM

Maruta Veta

Dirotor Adm. Financeiro

FASI IHBLEM

G'os°ey VitO Lima Lemos

Coorde n F3rmácia

F#rmacêutbco RCbP. Tocmco crf BA 4652
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"'""""' I COTAÇAO ,
MAPA ANALÍTICO 0085.2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO 13.07.2020

P

LOTE 01

Item Descrição Und Quant M A VALERIO ALMED PFL MÉDIA TOTAL
.

FENTANILA, citrato de, sducao injetável 78,5 mcg/ml., Frasco/Ampola cl 10 ml, a

embalagem devera COntèr a impressão "venda proibida pelocomercio". Apresentar registro

1 dos produtos na Anvisa e Certificado de Baas Práticas, Fabricacao e Controle · CBPFC do
fabricante confarme resolucaa Anvisa RDC Nq 39, DE 14 DE AGOSTO Dê 2013 Em caso d, UNIDADE 2.500 R$12,50 R$20,00 R$25,00 R$19,17 RS 47.916,67

fabricante fora do mercosut, âpresentar documento do pais de origem

traduzido por tradutor oficial.

MIDAZOLAN 15mg solução injetável 3 ml, na embalagem deve conter a descrição "venda

proibida pelo comercio", Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas
2 Praticas, Fabncacao e Controle - CBPFC do fabricante ccmforme ,esolucao Anvtsã n9 UNIDADE 2.500 RS16,16 l R$23.00 R$29,00 RS22,72 RS 56.800,00

460/99. Em case' de fabricante fora do mercosul, aprèséntàr documenW do pais de origem

traduzido por tradutor oficial.

TOTAL DO LOTE R$104.716,67
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- çíá .HBLEM
Leonardo Benedito Pinto

Coordenàdor



CNPj: 05 368.007/0001-84
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FASI - FUNDAÇÃO DE ATENçÃO A SAÚDE DE ITABUNA
Av. Fernando Gomes ONeka, S/N' Nossa S dás Graças - Itabuna.Ekahla

CNPJ' 02 762 633-000\42 - irscrição Estaduai . Isento

AQUISjÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO

De: FARMÁCIA
Para: COTAçÃO/CONTRATOS/DIRETORIA ADM 3W06/2020

FENTANHA, dtrüo de. wbcao Injetável TB.5 mcg/ml.. FramolAmpoh d 10 ml a embalagem

(jevera cmw a mµessan "vêt'ck' pdo aynHcjd .Apre3ema! 'eg's:ra O's mm m Un
1 Anwsa eCeMcndo QC Buas Prams FabnG%»Q e CQrme - çbpfc- cb laoncanle conkxme (UNUJAD 25:XJ RS ¶2,50 RS 3i.250,00

resokK2Q Amm ROG tf 39 DE u DE AGOSTO DE 20i3 Em CàsQ ki3ncarNe kxa do mesocisd, E)
ap¢esemat cbcumenO cb de cWem mgckjzkb pçy traijkx ~1

KRIDAZOLAN 15mg solução injetável 3 mL na embalagem deve conter a descrição
"veMa prútNClâ pek) comercio". Apresentar reçµstro dos produtos na Anvisa e Un

5 Cert;r=o de Becas Maticas, FaMicâcao e Cémtrc4e - CBPFC do fabrmnte conforme (UNIDAD 2 SOD RS 16.16 RS 4CL4QQOO
r~uçm Armsa n' 460f'99. Em caso de fabncame fora do merc~, apresentar E)
cxxumedo do paS de origem tractuzido por hadutoc oficial
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MA DE SOUZA VALÉRIO

Cnpj 05 36é CK)7.'CXX)]-84

CMLO$ BAHIA SANTOS
CPF 033 463 7'5.%

Ca rtâbahia
ç3erente AdmlnistraN<)

n 321b61871988474773 ZAP 99826·233
Mm.ma@oütkok.com

MA DE SOUZA VALERIO
CNPj: O5.368.OO7lWjQâ-" '

R<xmçl Gama Pach«» jumor

CMeRor PresWerM

FAH t HBLEM

Vtta

DWetor Mm.

FASI t HBLEM
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CooMenMor FerméçW

Tbemco CRF
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b FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA
Av Fernando Gomes Ohveira StN" Nossa S das (;raça$ ú.itj.ma t·\.íhí,'i'- l Í —b CNPJ 02 762.633-0'001-62 · lnscnçào Estadual lseMçí
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO

De: FARMÁCIA
Para: COTAçÃO/CONTRATOS1D1RETORIA ADM 3010612020

0
ITEM Es ¢flca ao cie Maienal Unid Quani pred"¢) UM 'z.!.tl

FENTAN)LA akatMe salucau 78 5 mcg,'m Ffas(»/Ampda u' tO tN a embxagm dema

ç¢U)$t!T a "venda p'rwbWa Mc) çomeíod Apresenta' reçywo ckjs produics na Anwsa e Up
1 CeMt'Xk uk Boas pTa|lças FaDnc.lcak! e t'.Cjntrt'N: ':Bpf(' (k) fámcame conforme íesd«éío AriwSã FUNIDAD :'SiX: ¶S .?I'.|.Y'.1 RS SQ OUt) hl)

RQt N" 39 DE í4 DE m:osro DE ZUi" Em eàsü cie Mtm .mie m]fesênw El

do N$ \jc omem ti.WuZdCx por traútttQc abua

MUACX )LÀN 15mg sOluçãO dnjetaye| 3 mi na emba|age¢n deve c"mntet a
"vémja prcubáa peio eomeroo" Apresenw regfStrO dos produtos na Anvisa t' Un

5 Cerbfcado (sê Boas PraUcâs. Fabhcacao e COntMè - CBPFC dó Wmcante ájNÒAD 2 500 R$· '23 % R'S Si $W)UU
conforme resolucao Anvisa N 460/99 Em caso de íabncante fora do mêrWSul, E)

apresentar documento do pais de ongem (raduztdo .por hacl.utçjr cjhcsal

, TOM, R$1Q7 SOC ('Ü

kU'itmth. l ,ê1 F .. a

ALMEO OOSTFU MEDGAMENTO E MATERWL. "" "" "" Newt

31 875,30410001-26 FA$l·í HelLEM

0 = V ' ·
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PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIREIJ

RUA COSTA BRITO, 348, CENTRO - JEQUIÉ - BAHIA

TELEFAX: (73) 3527-79OZ
E-MAIL: supercomercia|@pf/distribuiàora.com.bF

FASI - FUNDAçÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA

MODALIDADE: COTAÇÃO

JEQUIÉ, 13 de julho de 2020.

.

W

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

FENTANILA, citrato de, solucao injetavel 78,5 mcg/ml., Frasco/Ampola cl 10 ml, a embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo

001 comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme Un
resolucao Anvisa RDC N° 39, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem (UNIDADE) 2500 RS 25,00 RS 62.500,00
traduzido por tradutor oficial.

MIDAZOLAN 15mg solução injetável 3 ml, na embalagem deve conter a descrição "venda proibida pelo comercio". Apresentar registro dos
Uri

002 produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas. Fabncacao e Controle - CBPFC do fabricante conformè resolucao Anvisa n° 460/99- Em (UNIDADE) 2.500 RS 29,00 RS 72.500,00
caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

TOTAL Cento e Trinta e Cinco Mil Reais R$ 135.000,00

PAGAMENTO: 28 dias
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias
PRAZO DE ENTREGA: A combinar
FRETE: CIF
BANCO: BANCO BRASIL AG: 0060-4 CIC: 70605-1

BANCO: BRADESCO AG: 3526 CIC: 61504-8

PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Sérgio Carlos de Novaes Barretto
Administrador

I 30.960.128/0001-68 l

hl pR;jourobp.m X.3¢ uut

".4:::5"Á?¶"::i? :t"."<

L 4'=: A F

,\



iµ M A DE SOUZA VALÉRIO
Distribuidora de Medicamentos

e Material Hospitalar
CNPj: 05.368.007/0001-84

'p;
FASI - FUNDAÇÃO DE ATENçÃO A SÂÚDE DE ITABUNA

Av. Fernando Gomes Oliveira, SIN" Nossa S, das Graças - ltabuna-Bahia
CNPj: 02.762.6334XX)1 -62 - Inscrição Estadual - Isento

AQUISIçÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO

De: FARMÁCIA
Para: COTAÇÃQ/CONTRATOS1DIRETORIA ADM

"Õ6.368.oo71qoo1-8T'
MA DE SOUZA Y.mLERIO

Nlpq Pwmnâ.
Comomw

L£EPi46.604·2é6

PROPOSTA DE PREÇO

Ymw FENTANILA. citrato de. sakrcaa mjetavel 78.5 mcg/ml . FrascdAmm d 10 ml. a embalagem

devera conter a Immsao Venda probch pda ajméíc©" Apresenta' dos prtxhtos na Lin
1 AnVsa e Certifmcb de Boas Praticas Fabricacao e Ccntrok- CBPF'C do fàtmcanle cmforme (UNIDAD 2500 RS 12,50 RS 31.250,00

resducao Anwsa ROG N° 39, DE 14 DE AGCGTO DE 2013 Em casa fdjncamé fora ch memosul, E)
apcesentat cbçuméMn pats de Qngem traduz& µx 1mhkx ofkml

MIDAZOLAN 15mg sedução injetável 3 ml, na embakgem deve conter a de$cnçãQ
"venda prolbkla pelo comercb" Apresentar regisüo dos pm^ m Amisa e Un

5 Certificado de Baas Praticas, FabrCacao e Controle - CBPFC do coMbnm (UNIDAD 2.500 r$ 16,16 rs 40,400,00
resohjcao Arvvisa n' 4Eúj/99 Em caso de FatxCante fora do memosul apresentar E)
documento do pais de origem traduzkio por tradutor oficial

l _ . j l l TOTAL __ i __ R$71.650,00,

«-:4Ègég:X
ROGÉRIO DOS SANTOS

CPF OIJ4 372.8 75¥0
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0



FASI cjj i LICITAÇÕES E
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DESPACHO

1. Autorizo a Contratação da empresa ma de Souza Valério;

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 l inexigibilidade l dispensa;

C

Itabuna, 17 de Julho de 2020

-K

Roberto ama Pacheco Júnior
Diretor Presidente

€

j

2020 A v. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 321 4-1 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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SAÚDE DE ITABUNA HOSMTA, DE USE

J U RIDICA
ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 041/2020

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 222/2020

l

PARECER

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA - AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DE uso HOSPITALAR - MIDAZOLAM E
FENTANILA - DISPENSA DE LICITAçÃO. ART. 24, IV 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 acerca da possibilidade jurídica de contratação da empresa MA DE

SOUZA VALÉRIO 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 E FENTANILA, 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 17/07/2020, objetivando a consulta acerca da legalidade de contratação de

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

aquisição dos medicamentos.

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 a

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

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; Considerando que eses

medicamentos constavam no Pregão EletrÔnico n,025\2019, Ata n.072\2019, Lote 172 e este

foi cancelado pois a Empresa não tinham em estoque; Considerando que foi deflagrado outro

procedimento licitatório e que esses medicamentos 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 os medicamento por não te-

© los em estoque em razão da pandemia do COVID 19 alegando que os fornecedores diminuíram
o regime de trabalho nas empresas afetadas pela quarentena, alega também que diversos

medicamentos 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

contrato foi rescindido devido a inexecução do mesmo. Diante da emergência e urgência faz-se

necessário a aquisição dos medicamentos MIDAZOLAM E FENTANILA, 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 dos referidos medicamentos.

(denúncia anexa);

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n° - CEP: 45.600-0® - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62



FAS' #1 .
·UNDAÇÃO DE ATENÇÃO A ASSESSORIASAÚDE DE iTABUNA HOSPITAL KE RASE

""'"'""""' JU RIDICA
l- 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. l

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 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.

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.6(X>OOO - Itabuna -Bahia
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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 especj/ícos 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 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 l

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar \
lprej uízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
lequipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os

bens necessários ao atendimento de situação emergencial ou calamitosa e l

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 con]pras e

serviços gerais para a Administração.

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
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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 requisitos, devidamente
demonstrados em processo administrativo próprio: a) a licitação tenha se
iniciado em tempo hábil, considerando, com folgm 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;

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 de1Í
certos fins (valores). Quando se constrói a norina jurídica, considera-se uma

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n° - CEP: 45.60CAXX) - Itabuna -Bahia
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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.

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.

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45,600-000 - Itabuna -Bahia
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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 Principio 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 'Yelatórios, auditorias, inspeções, pareceres, outros documentos necessários e

pronunciamentos voltados a sanar possíveis irregularidades/vicios", caso necessário.

€

É o parecer.

ltabuna-BA, 17 de julho de 2020.

Mi e e arrÔco
Assessora Jurídica
OAB-BA 59.866
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FISCALIZAÇÃO

DE CONTRATOS

Itabuna-BA, 07-07-2020

AUTUAçÃO

CANCELAMENTO DA ATA 072.2019 P.E 25-2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 0214/2019

C

CONTRATANTE: FUNDAÇAO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA-FASI

CONTRATADA' INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS INSCRITA NO CNPj: 1Lm.o35mo]-02

PORTARIA: Número 004-2019 de 07 de janeiro de 2019.

OBjETO: Cancelamento Do lote 172 "MIDAZOLAN 50mg Solução injetável 10 ML" ATA 72.2019 Referente

ao Pregão Eletrônico 025-2019

©

AUTUAÇÃO: Aos Sete dias do mês de Julho de 2020, eu Davidson Viana Dos Santos, Fiscal de

Contratos da FASI. Muei sob o N"206. este processo administrativo. contendo suas peças integrantes

em conformidade com a Lei Federal 8.666'93.

&=ank=&?Sib
FISCAL DE CONTRATOS

Avenida Fernando Gomes Oliveira sIn - Bairro Nossa Senhora aas Graças - ltabuna'Barm - CEP 45,607 554
CNPJ 02.762.63310001-62 - PABX 73 3214.1643 Fax 3214-1620 - E-mall. diwtona,hblem@hotmaü,com
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DR.(A) PROMOTOR DA 2° PROMOTORIA

DE jUSTIÇA DA COMARCA DE ITABUNA -
BAHIA.

'l

l

\
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 Oliveira, sIn, Nossa Senhora das Graças, nesta cidade, vem, por

conduto da assessoria jurídica da FASI,Decreto Anexo, pe,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 sócia-

administrativa 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.

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn' - CEP: 45.600-000 - ltabt.ma -Bahia
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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 CNPJ Representante Legal
BAHIAMEDIC COMÉRCIO DE 15.229.287/0001-01 Suzy Araújo Silva

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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

~'

hem Discriminação Unid. Quant. Marca V. Unit. V. Total

7 CEFTRIAXONA sodica, po para UNO 3600 BLAU 10,49 37.764,00
solucao injetavel 1g 1V(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,

" á" """ DEXTROCETAM|NA 50 MG/ML FR- UNO "'" 3600 CRISTALIA"J"" 85,Õã ' 306.108,00 l—

AMP 10ML,a embalagem devera conter
a impressão "venda proibida pelo

comercio'. Apresentar registro dos
produtos na Anvisa e Certificado de

Boas Praúcas, Fabricacao e Controle -
L

CBPFC do fabricante conforme
resolucao Anvisa RDC N' 39, DE 14 DE

AGOSTO DE 2013Em caso de
fabricante fora do mercosul, apresentar
documento cíq pais de origem traduzido

por tradutor oficial,

11 ENOXAPARINA, solucao injetável UNO 2700 MYLAN 20,00 54.000,00
40mg,subcutânea,seringa

preenchida (R), conforme NR 32, A
embalagem devera conter a impressão

A v, Fernando Gomes Oliveira, sIn" - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
2020 Tel.: (73) 321 4-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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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 EPINEFRINA, solucao injetavel 1 UNO 1200 BLAU 2,19 2.628,00 '
mg/mL ampola 1mL, a embalagem
devera conter a impressão "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. DE14 DE AGOSTO DE
2013, Em caso de fabricante fora doC mercosul, apresentar doeu mento do

pais de origem traduzido portradutor
oficial.

13 ETOMIDATO, solucao injetavel UNO 3600 CRISTALIA 16,19 58 284,00
2mglmL ampola 10mL ( R ), 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

AnvisaRDC N° 39, DE 14 DE AGOSTO
DE 2013. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do
pais de origem traduzido portradutor

oficial.

Gy 14 FENTANILA, citrato de, soIucao UNO 13500 CRISTALIA 7,40 99.900,00

injetavel 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,
Fabrtcacao 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 origem traduzido por tradutor

oficial,

21 MIDAZOLAN, solucao injetavel UNO 18000 U.QUIMICA 3,10 55.800,00
15mgl3mL ampola 3mL, a embalagem

devera conter a impressão "venda

2020 Av, Fernando Gomes Oliveira, s/n° - C EP: 45.600-000 - ltabunã -Bahia
Tel.: (73) 321 4-1 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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proibida pelo comercio', Apresentar
regtstro dos produtos na Anvisa e

Certihcado de Boas Praticas,
Fabricacao e Controle - CBPFC do

fabricante conforme re$o|uçã(j 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 UNO 1800 U.QU MICA 5,71 10.278,00
10ml, na embalagem deve conter a

descrição "venda proibida pelo
comercio'. Apresentar regist"o dos
produtos na Anvisa e Certificado de

Boas Praticas, Fabricacao e Controle -

CBPFC do fabricante conforme
resolucao Anvisa n° 460/99. Em caso

de fabhcante fora do mercosul,
apresentar documento do pais de

origem traduzido por tradutor oficial.

23 NOREPINEFRINA, hemitartarato de, UNO 4800 HYPOFARMA 3,38 16.224,00 "
2mglmL ampola 4mL, deve conter na

embalagem a descrição "proibida a j
venda pelo comercio". Apresentar
registro dos produtos na Anvisa e l

Certificado de Boas Praticas,
Fabricação 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

oficial. --·'"

28 ROCURÔNIO brometo 10 mg/mL UNO 9000 CRISTAÍÃ" ' 24,49 220.410,00
Ampola 5 mL . A embalagem deve

conter venda proibida pelo comercio.
Apresentar registro do produto na

Anvisa e certificado de bQas praticas,
fabhcacao e controle- CBPFC do

fabricante conforme resolucao ANVISA
n"460/99. Em caso do fabhcante fora

do Mercosul, apresentar documento do
pais de origem traduzido por tradutor

oficial.

31 SUXAMETôNIO injetavel 100mg, UNO 1200 U.QU MICA 12,62 15.144,00
frasco/ampola: a embalagem devera
conter a impressão "venda p"oibida

pelo comercio". Apresentar registro dos

2020 Av, Fernando Gomes Oliveirà, sIn" - CEP: 45,6004J00 - ltàbunà -Bahia
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produtos na Anvisa e Certificado de ' l
Boas Praticas, Fabíicacao e Controle -

CBPFC do fabricante conforme
resolucao Anvisa RDC N' 39, DE 14

DE AGOSTO DE

VALOR TOTAL DOS WENS: 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

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 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn" - C EP: 45.600000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73] 321 4-1 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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II - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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, II da Constituição Federal, cabe ao Ministério Público "zelar pelo

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos

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

assegurado pelo Estado.

Portanto, uma vez demonstrado o descumprimento inequívoco à Lei, tem-se necessária

intervenção estatal no presente caso.

ÇJ

IV- DO PEDIDO D

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 termos, pede e aguarda providência.

Itabuna, 01 de julho de 2020.

Michele Farrôco Arantes Santos

OAB\BA 59.866

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. sIn' - CEP: 45,600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73] 321 4-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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AUTUAçÃO

G

Processo Administrativo: n° 0222/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 041/2020

Valor Global Estimado: RS 71.650,00 (Setenta e Um mil Seiscentos e Cinquenta

Reais)

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna

Contratada: MA de Souza Valério

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

objeto: Aquisição de Medicamento uso hospitalar (Fentanila e Midazolam) para o

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

Luiz Eduardo Magalhães

Vigência/Periodo: Imediato

Autuação: Ao 17° dia do mês de Julho de 2020, eu Renata Bomfim Silva Oliveira,

Presidente da C PL da FASI, autuei sob o n°0222/2020, este processo

administrativo, contendo suas peças integrantes em conformidade com a Lei

Federal 8.666/93.

L

ib
Renata Bomfim Silva Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn' - CEP: 45.600 000 · Itabuna Bahia
Tel.: (73) 3214-1 600 - CNPJ 02.762.633/000 1-62
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GABINETE 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 l 7' da lei Municipal 1.942 de 27 de julho de 2004.

Resolve:

ART, 1'. Revogar a portaria de 0010/2020 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. 2". Nomear a CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASI - Fundação de Atenção á
Saúde de Itabuna, que passará a vigorar com a seq uinte composição:

Membros efetivos:

PRESIDENTE - Renata Bomfim Silva Oliveira;

MEMBRO - Jailma Freitas da Silva:

MEMBRO - Soraia de Oliveira Salume.

Membro suplente:

MEMBRO - Marília Silva dos Santos.

MEMBRO - Ricardo Costa dos Santos

ART. 3". Determinar que no impedimento e ausência do presidente, seja o mesmo substituído por
um 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.

ART. 5°. Esta portaria entre em vigor na data de sua assinatura.

ART. 6". 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

2020 Av. Fernando Gomes Ohveka. sIn' - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 32 1 4- l 600 - CNPJ 02.762.633/çXjO1-62
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente,
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Processo Administrativo: n" 0222/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 041/2020

Itabuna: 17/07/2020

Nome da Empresa: "" "" " " CNPJl CPF:

MA de Souza Valério 05.368.007/0001-84

Endereço:
Rua Paraná n°22 - California - ltabuna/Ba - CEP: 45.604-265 - Fone: 73-3212-6187 - E-mail:

madesouzavalerio@ hotmail.com

objeto:
Aquisição de Medicamento uso hospitalar (Fentanila e Midazolam) para o abastecimento da farmácia e enfrentamento ao

Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães

Valor Estimado:
R$ 71.650,00 (Setenta e Um mil Seiscentos e Cinquenta Reais)

'y" 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

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, 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 coronavírus

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 utiltzação 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 coronavírus COVID-19 como uma
C pandemia: Considerando o Decreto Municipal N°13,607 de 19 de março de 2020, declarando situação de emergência no

âmbito 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 exponencial: Considerando que o direito

ao acesso a tratamento hospitalar possui fundamento maior na Constituição Federal (vida, saúde, dignidade e

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 à Saúde constitui um direito de todo cidadão e um

dever do Estado, devendo estar plenamente integrada às politicas 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 à 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 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; 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° 8.666/9 .

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CE P: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 32 14-1600 - CNPJ 02.762,633/0001-62



" sussz:: ',uE,t!.S!,,o, LICITAÇÕES E
, W . '"'"'"'"""""" ^==~. CONTRATOS

UNIDADE ORçAMENT RIA: 1515 - FONTE: 50 - PROjETO/ATIVIDADE: 6.443
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3,90.30.00,000

Processo Administrativo: n° 0222/2020
Processo de Dispensa de licitação: n° 041/2020

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

Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo art.24 lV, da Lei 8,666/93, que fundamenta e

l autoriza a dispensa de Licitação.

C
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 17/07/2020

Soraia de iveira Salume Renata BorrMm Silva Oliveira Jailm rei as da Silva

Membro Membro Membro

DESPACHO FINAL- HOMOLOGAÇÃO - DATA 1 7/07 /2020
DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO

Á)-

RO,.R. ma Pacheco Junior Clêeius Ama¶bay da Rocha

Presidente Diretor Adm. 'Financeira

€J ---

2020 Av- Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel,: (73) 3214-1600 - Cnpj 02,762.633/0001 -62
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RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 0222/2020, Processo de Dispensa

de licitação: n° 041/2020, realizado com MA de Souza Valério CNPJ n° 05.368.007/0001-84.

localizada na Rua Paraná n°22 - California - ltabuna/Ba - CEP: 45.604-265 - Fone: 73-3212-6187

- E-mail: madesouzavalerio@hotmail.com referente à Aquisição de Medicamento uso hospitalar

(Fentanila e Midazolam) para o abastecimento da farmácia e enfrentamento ao Covid 19 para o

Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, no R$ 71.650,00 (Setenta e Um mil Seiscentos e

Cinquenta Reais), com vigência imediata, foi publicado no Diário Oficial do Município de Itabuna,

nesta data.

€

Itabuna, 17 de Julho de 2020.

Roberto Ga a Pacheco Júnior
Diretor Presidente

C

2020 A v. Fe.'nando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - ltabuncÁ - Bahia
lei.: (73) 3214-1 600 - C NPJ 02.762.633/0001 62
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RATIFICAçÃO

Certifko para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 0222/2020, Processo de Dispensa

de licitãção: n° 041/2020, realizado com MA de Souza Valério CNPJ n° 05.368.007/0001-84,

localizada na Rua Pàràná n°22 - California - ltabuna/Ba - CEP: 45.604-265 - Fone: 73-32124187

- E-mail: madesouzavalerio@hotmail.com referente à Aquisição de Medicamento uso hospitalar

(Fentanila e Midazolam) para o abastecimento da farmácia e enfrentamento ao Covid 19 para o

Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, no R$ 71.650,00 (Setenta e Um mil Seiscentos e
C Cinquenta Reais), com vigência imediata, foi publicado no Diário Oficial do Município de Itabuna,

nesta data,

Itabuna, 17 de Julho de 2020.

Roberto Gama Pacheco Júnior
Diretor Presidente

C

2020 Av- Fernando Gomes Oliveira, sIn' - CEP: 45-60CKXX) - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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Portarias

+ . , FASI M D'R"ORIASUS ,,NOAÇÃODE ATENçÃOÀ

W ~
PRESIDÊNCIA

SAUDE CIE FTABUNA

PORTARIA N" 004/2019

A Diretora Presidente da FASI - Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, NELSIVANE

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

outubro de 2018, pelo Prefeito Fernando Gomes 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 art. 64, § T, do Estatuto da FASI.

RESOLVE:

€ Art. l" - Revogar Portaria n"0014/2015 de 03 de agosto de 2015.

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

em geral, a exceção dos contratos médicos, do HBLEM - Hospital de Base Luis Eduardo

Magalhães o servidor técnico operacional:

DAVIDSON VIANA DOS SANTOS

Art 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art 4' - Revogam-se as disposições em contrário.

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

C
Itabuna- BA, 07 de janeiro de 2019.

NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER
Diretora Presidente - FASI l HBLEM

2019 Av. Fernando Gomes Oliveka, sIn' Bairro: Nossa Senhora das G'aças - Itcíbuna/BA - CEP: 45.601-5U
Tel.: (73) 32 l 4-1 643 (Presklêncb) - CNPJ 02.762.633/0001-62 - E-maR: dir0foria,hblem@hotmal|.com

CERTIFICAçÃO DIGITAL: LWQDTOZ/9PP2AHVXVSCDLA

Esta edição encontra-se no site: www.itabuna.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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' Oeparumemo ç1íe Re¶ó$uq Empçam[a1 e lntegraçào

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NUMERO DE 1OENTIF4CAÇÁO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE Da SEDE NIRE DA FILIAL (ptemchec sQle aço reíerúnNe a MM)

29103088720 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXX
u F

nome do empresáfuo (çomkto um gbr~aNLm$) h

MARINEIDE ALVES DE SOUZA VALÉRIO
NAÇK)NAL K)ADE ESTADO CML m .7

BRASILEIRA ,_ __ _ . _, CASADA
SEXO REGME DE BENS ($8 casacjq)

FEM!N|NO COMUNHÃO PARCIAL DE BENS " :" "': " :
.:FÈLHO DE (pae} (máS)

" r r e.JOÃO ALVES DE SOUZA Imarise MARTA DE JESUS SOUZA
0 -

NASCIDO Eh' (dWa de naeâmen(o) IDENTIDADE M1~rct 'ÔwqS0 0nu$so{ UF CPF (rNmem

5/1/1971 0717303977 _ |ssp Iba 710.115.1oSN
EMANCIPADO POR {forrrW ¢be emancipaçêo em cam menoç)

ixxxxxxxx?çµ,xyµxxxx,x,x,x,xxxx,Wx,xXxxxxxxxxKxµxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuxxxxxxKxxx
DOM CIL RIK) NA (LOGRADOURO - ruo. av. etc) NUMERO

AVENIDA CAPIXABA (359 ATE FIM) _ _ 789

cqmpleme,n"o aA|RRomlsTRircj " " '"" cep" = .="=B""

CASA PARQUE BOA VISTA 45604728 W ' ' "
, ^W"""'

MUNCK4O UF

|.1T,A,B.U.NA_ , _ __ ___ _ _ , ,, ,, Iwl__, _ __ _
Declaro, sob as penas da Ieí, inclusivc que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto au
disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de,
empresário b 'equer à,,jW!ta,Cgm,e,r,c,ia!.d,o Estado da Bahia,
coemo DO AFO DESCFUÇÃO DO ATO cOemo DO EVENTO DESCÀtçÁO DO EVENTO

1OQ2 ALTE!3tyµo . 021 AlteraQo de Dados (Exceto Nome Empresarial)
jçõpK3o DCI EVENTO DESCRIçÃO DO EVENTO CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO

Ixxxxkxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,xxxx_m9ouKjUo=UUUcxKxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

ÍNOME EMPRESAR|AL

M A DE SOUZA VALERKJ ME
LOGRADOURO (rua. 3y, OTC.) NÚMERO

RUA PARANK_., 22 :
,! COMPLEMENTO E5AIRRCk/D$STRITQ CEP =a4" '

TÉRREO ,

)CAUFORN1A

_, ., _ 45604235

)

MUNICÍPK) UF PAÍS CORREIO ELETRÔNICO lu-m&í|

ITABUNA E3A BRASIL aútcKxmat>;MEboBfiscm@Wnait-cQm

VALOR [jO Capital · RS valor DO CAPITAL (pq4 emensa)

1QO.OOO,QQ CEM MIL REAIS
CÓDIGO DA MWIOAOE ECONÔMICA DESCRbçACj DO OBJETO

(CNAE Fiscal) COMERCIO ATACADISTA DE MEDJCAMENTOS E DRÓGAS DE uso HUMANO
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA uso MEOtCO,

Atividade Principal CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIAIS
COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4644301 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA E CONSERVACAO
DOMICILIAR

Atiwdades Secundárias COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

4645101 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645102 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS , APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR uso
4645103 ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR,PARTES E PEçAS
4646002 COMÉRCIÇ) VAREjISTA ESPECIALIZADO DE Ei.ETRODOMÉSTlCQS E EQUIPAMENTOS DE
4649404 AUDIO E VtDEO
4649408 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
4664800 INFORMÁTICA
4744099 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
4751201 COMUNICAÇÃO
4752100 COMÉRCIO v'AREjISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRfOS

DATA DE jNlC|O CIAS AT IVIDADES NÚMERO DE INSCRÇÁO NO CNPJ ~MBFER~· ER &0€ QY FLL64 OF

17/ 10/2002 05368QO7OOQ184 FURE MueriQT UF
.

_, XXXX. XXXXÁSStNATLiRA DA FIRRA PELO EMPRESAR|O (ou peki tupfesenWnteias$l$t0nWgerente)
MN

OMA [JÁ ASSINATURA ASSINATURA DO EMPRESARIO

, .28/09/2017 , Vf '
r

DEFERIDO AUTENTKAÇÂO

'PUBLIQUE-SE E aRUj4vE-SE
='" " ° "

E
_F'ç' )'" ' '

_ é§_/ç'çj l 6 7}_
ROgutyi'nento EIetrõnico: 817OODOO8133.7,Q6_ _ _ _ _ ., . Página, 1 de 2n

0
©

0

Certifico c) Registro sob o n' 97703279 em 05/1012017
Protocolo 173667520 de 05/10/2017
Nome da empresa M A DE SOUZA VALERIO ME NIRE 29103088720
Este documento pode ser verificado em http://regin.jumb.ba.9ov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENT|CACAO.aspx
Chancela 96425369694614
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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s.cmM. Mi.m . p.,uen. Empme REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
mçÀonamção e $impMCaçào

OepattatmntO R@stro Em presmW e Inleg çàQ

NÚMERO QE |DENTíF|C^çAO dci registro de empresa - nire qa SEDE NAE ra FkLuú. &c ato p0(oronêu a Gliab)

29103088720 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRE$ÁR|O (mmplóto ·em elMwAaW'm)

MARINELDE ALVES DE SOUZA VALERIO
1NAC(ONNJOADE ESU©Q CIVIL

BRAs|LEIm _._ CASKDA ."".", - __ .
SEXO REGIME DE BENS (^ casaao) " " "

FEMININO COMUNHÃO PARCIAL DE_.EIEN§, .,,_, ._ . ""' "" " ? ' °
FN-HO DE (µa¢) ('nà¶

jOÃO alves De souza . . MARISE MA5,TA DE JESLj,gg SOUZA -- - ·--,· _
NASCIDO EM (daw ac naWmeMo) K)ENTIDADÉ rúrmto " ¢m$Q ~Í$6qt uf l Cpf t:mg'o) l

I5'/!./197,1 . _ . 07 1 7303977 jssp |ba 710.115,1[]5-10
EMANCIPADO POR (Wma de áornenfo do manor)

CXJM1ÇIL LADO NA (i_QG RADOURO - rua, Dv. m NÚMERO

BveN!da CAPIXABA (359 ATE Fuy!) ,. __ _ 789

COMPLEMENTO BAíRRCMMSTR(TO ' CEP Su%E==!N:

CASA _ , _ .

7parque BOA VISTA

4 ®.04728 l, " ' "4

MUNtclmg uf

|taSuna , ,. _ _ . . , jBA _
Declaro, sob as penas da lei, Incluslve qu0 são verídicas todas as mformações prestadas neste instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de

!empro.sáno e requer à junta çQmo{clal do Estado da Bahia.
código do ato QESCRiçAO do ATO ãcma do èyéntq DESCRtçÁO do evento

002 ' ALTER€\ÇÃO .. 021 Alteração de Dados (Èxc.êt9 Nomq E mÊ!'osaria|
GDDGQQQ EVENTO DÊSCRIÇÃO DO EVENTO ÇÔQIGO ClO EVENTO DESCRPÇÃQ Do Evento

' XX X X KXXX XXXXX · XXXXXX KXXX,KX,XX,XXKXXX,WK,x,xxxxxxxxxx,x,x?ç?çxxu X X XX XXX X X XX X XXXX KXXX XXXX KXXKX K.XXXXX,K,X,XX KXXXX KKXXXJKXX.KXX.

NOME E MPRESAR vu

M A DE SOUZA VALERIO ME
NUMERO

LOGRADOURO (~. CV, Blçj

RÇj.A PA.RA,N,A_ . . _ _ _ . _ _ 22 _
çQMPLÊMÊNTQ ' " " " &MRRO/DSTRITÓ - CEP 'è=:==s l

Terreo _ _ . . california 45604?35 , "" i
'MLINGÍPKJ UF PAÍS CORREIO ELETRÒNGÕ (+AWk1|

ITABUNA BA BRAS{,L . e wlcxxmtGIicNd
VAL-QR DO CAPITAL - RS VALOR DO CAPITRL (poê uxtBTWQ)

i00.%Cl,00 CEM MIL REAIS
.CÕMGO DA ATTVIOA4IE EGONÔMiCA DESCRIçÃO DO QBJETQ

(CNAE Fiscal) COMÊRC|O VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOCOM ROO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Atividade Phndpàl

464'i301

Aíividades Secundárias

4753900
4789005
4789007
XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
KXXXXXX

KXXXXXX
XXXXXXX

XKXXXXX

OMA DE NCPO DAS AT1WQADES NÚMERO (IE LNSCRiÇÃO NC) CNPJ '—·m·&êè ·ed· oufj===" ±?:» ;±i$é"

r UF F 4,à,t,'17/1 0,/2002 05368007OOQ 184 NiRE ·n'enq m

XXXX J ""E'
ASSINATURA QA FIRMA PELO EMPRE$ÁRKJ ÇO oe!çk

'&L,&ur, a$s,nÀuRA do=àT

28/09/2017 "
..- m ' À

. . '"· ' "
b

PA SO U

|DEFERWQ AUTENTICAÇÃO

'rwBLKjuE-SE E ARQUME-SE ¶b JUNTA COMERCFAL DO ESTADO DA BAHIA
çERT1F\CO O REGíSi"RC) EM' 05110/2D17 SOB N" 977032H

.í 'FÃ, òQoza JUCEBpmaçQk): 17/366752-0. DE çj5/10/20i7
, O,, O , ..Sí6^sh"ol 5 " ,m,,.,. ,,,,,,,,,,, #,&u (5áÉíÁcGÇZn

, S" j!C3 l lj t.¶ N FE Z·:".';Zk ur-.LEN lC' F'.E HÊLIÕ PORTELA RAMOS
Requenm.â.rjto .E.lgtrõn.i.m.:,8.1.7ooooob.657.0,6. SECRETARKJ-GERAL

JUCEB

Certifico O Registro sDb c) n° 97703279 em 05/10/2017
ProtoCOb 173667520 de 05/10/2017
Nome da empresa M A DE SOUZA VALERIO ME NIRE 29103088720
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb,ba.gov.br/AUTENTlCACAODOCUMEN TOS/AUTE NTICACAO.aspx
Chancela 96425369694614
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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Disc"ribud:':a Leáeia

N~id H0$PRUw q

Mè\¢üeamewÍEos

CMZ"j:
Emaih madesouzavaleHo@hotmaü.com

CREDENCIAMENTO\PROCURAÇÃO

A empresa M A DE SOUZA VALÉRIO CNPJ : n° 05.368.007\0001-84, sediada na Rua ParanZ 22

Califórnia neste ato representada pela Sra. Marineide Alves de Souza Valério, brasileira, maior,
capa4 casada, comerciante, portadora da cédula de identidade RG: 07.173.039-77 SSP\BA, e inscrita

. no CPF\MF: 710.115.105-10, residente á Avenida Capixab% n" 789 Bairro Califórnia na cidade de. Itabuna - BA, de mandato, nomeia e constitui, seus (s) Procurador (es) o Senhor Rogério Brito dos
0 Santos, brasileiro, maior, capaz, casado, representante comercial, portador do Registro de Identidade

n° 864614438 SSP\BA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
- Fazenda sob o n° 004.372.875-80, residente a Rua Paulo VI n° 90, Bairro João Soares, Itabuna

- BA, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para participar em
concorrências\1icitaçõcs Publicas e tomadas de preços, no âmbito Municipal, Estadual c
Federal, ainda atender as exigências cadastrais, dar e recebçr informações, requerer
documcntos, certidões e outros documentos que se fizer necessário, conferindo-lhe ainda, '
poderes especiais para desisiir de recursos, interpô-los, assinar, assinar atas, assinar !
instrumentos contratuais, impugnar, apresentar lances, negociar preços e demais condições,
confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom^firlne l
e valioso. Z;à ,, ";· "' '""""""·'·""".'""""""- ""' -' " -" " ' '-"' ' "'--"

:e , , , 7 ; . l : L',: '_ , . f .' · r T:":" :' "" - ·_~ 'A " w.~úüüb.c..'uú'4 - r mie. ' - '. ' "'

i

,(7 ·;±,"· ammo. . m 6,00 oa -qaY Emi Nm0.(
< ® R"Y: KMjANDRE TWAREB DCJEBU8-

!2 -zEA EKAEvEmAUmR|zADA-
N

\ S ==" q ""
i"" " ,è'm ifi T '

'%íy\ 'J ""
uj '%Ici l

i! Mari"ncide Alves dc Souza Valério

! RG: 07.173.039-77 SSP\BA.
:- ":: f CPF\MF: 710.115.105-lO

b-

tL i -R
ti & "W' % l

if zi!1 "

Itabuna-BA, 14 dc Agosto de 2019.
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15/07/2020

0 , , REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERQ DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO "^"^ "' ^'""'""
05.368.007/0001M 17/10/2002
MATRIZ CADASTRAL

NÕMÉ EMPRESARAL

M A DE SOUZA VALERIO

TITULO DO ESTABELECIMENTD (NOME DE FANTASIA) PORTE

DISTRBUIDORA LETICIA ME

C DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECDNÕMICA PRINCIPM.

46,44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

C DIGO E DESCRIçÃO DAS AWIDADES ECON MICAS SECUND RIAS

46.45-1 -01 . Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratÓrios
46.45.1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1 -03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e

'w peças

47,44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1 -00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comu nicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vÍdeo
47.89-0 -05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissa nitários
47.89-0-07 - Comê relo varejista de e quipamentos para escritÓrio

C DIGO E DESCRIÇ O DA NATUREZA JUR DICA

2135 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R PARANA 22 TERREO

CEP BNRRQ/DISTRITO MUNIC PIO UF

45.604-235 CALIFORNIA ITABUNA BA

ENDEREçO ELETR ICO TELEFONE

EX¶OCONTABILIDADEFISCAL@GMAIL.COM (73) 3212-61871 (73) 3041-4893

ENTÊ FEDERATIVO RESPONS VEL (EFR)
~MN

SKUAçAO CAINSTRN. DATA DA SITUAçÃO CADí\STRAL

ATIVA 03/11/2005

MOTIVO DE WUAçAO CADASTRAL

SITUAç O ESPECIAL DATA IIA SITUAçÃO ESPECIAL
*~kHh·k ****k±k*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/07/2020 às 11:47:16 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1

1/1
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JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta J unta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome E mpresarial M A DE SOUZA VALERIO

Natureza Jurídica EMPRESÁRIO

NIRE(sede) CNPJ Arauivamento do ato Inicio da atMdad e
C onstituitivo

29103088720 05.368.007/0001-84 17/1 0/2002 17/10/2002

Endereco:
RUA PARANA, 22 TERREO, CALIFORNIA, ITABUNA, BA- CEP: 45604235

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE uso HUMANO

COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA uso MEDICO. CIRURGICO. HOSPITALAR E LABORATORIAIS

'COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

'OMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS , APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR uso ODONTO-MÉDICO-HDSPITALAR,PARTES E

PEçAS
COMÉRCIO VAREjISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

COMÉRCIO VAREjISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAçÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOM1SSAN)TÁRIOS

COMÉRCIO VAREjISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUçÃO

COMÉRCIO VAREjISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

CAPITAL SOCIAL PORTE

R$ 100,000.00

CEM MIL REAIS
Microempresa

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAçÃO STATUS

Data Númerp

05/1012017 97703279 REGISTRO ATIVO Sem Status

Ato 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 021 -ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

FILIAL(A1S) NESTA UNIDADE DA FEDERAçÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPj: XXXXXX

Endereço: XXXXXX

EMPRESÁRIO

Nome do Empresário: MARINEIDE ALVES DE SOUZA VALERIO

ldentidâde: 0717303977 CPF: 71011510510

Estado civil: casado Re ime de bens: comunhão parcial

página: IQ
204017122

||||||l||llm|||l|lll
CONTROLE: 86.442.595.413.82 CPF SOLICITANTE: 710,115.105-10 NIRE: 29103088720 Emitida: 01/07/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO hKp://regin.juceb.ba.gov,br/regin.bMelavalidadocs.aspx
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JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Cerüfícamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expediçã^

Nqt77c Empresarial M A DE SOUZA VALERIO

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

NIRE(sede) CNPJ Arauivamento do ato |nicÈD da atividade
Constituitivo

29103088720 05.368.007/0001-84 17/1 0/2002 17/1 0/2002

Endereço:
RUA PARANA, 22 TERREO, CALIFORNIA, ITABUNA, BA- CEP: 45604235

Observação

C
SALVADOR - BA, 1 de Julho de 2020

.~--" EL~ Q_ t4 . €S. &e CXZ=~U~

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

€J

página: m
204017122

|||||I|||I!|H|I|||FI
CONTROLE: %.442.595.413.82 CPF SOLICITANTE: 710, 115, 105-10 NIRE: 29103088720 Emhida, 01/07/2020 - CERTIDÃO S1MPLIFICADA

AAUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http //regin,juceb.ba,gov brlregin ba/telavahdadocs aspx



01/07/2020 004316590

Õ PODERJUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAçÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAJ

C

CERTIDÃO N": 004316590 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser conf irmada pela internet no sibe do Tribunal de Justiça
(http://majAjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de chstribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 01/07/2020, verMquei NADA CONSTAR em nome de,

MA DE SOUZA VALERIO, portador do CNPj: 05.368.007/0001-84, estabelecida na Rua Paraná, Térreo,
California, CEP: 45604-265, Itabuna - BA. "*""""""*""""""' ' "' '**"**""*""""""""""""*"*"*""""

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.

Certihco finalmente 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, quarta-feira, 1 de julho de 2020.

C

004316590
PEDIDO N°: l Ill I l
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 01/07/2020 08:58

Certidão Especial de Débitos Tributários
(Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código

Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20201841973

RAZÃO SOCIAL

M A DE SOUZA VALERIO

INSCRIçÃO ESTADUAL CNPJ

C CL58.656.569 05.368.007/0O01-84

Fica certihcado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à

presente certidão Positiva o efeito de Negaüva:

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

850000,5 140/19-1 - Inicial/PARCELAMENTO 850000. 7175/19-7 - InicialLPARCELAMENTO

Esta ceWdão engloba os débitw referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na
Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado c) 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

emissã o.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:l/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.

C

PAG - l de l RdCcrúdaoEspecial.rpt
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jUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A DE SOUZA VALERIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPj: 05.368.007/0001-84

Certidão n°: 15118322/2020

Expedição: 01/07/2020, às 09:07:46

Validade: 27/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que M A DE SOUZA VALERIO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

no CNPJ sob o n" 05.368.007/0001-84, 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 Mlministrativa 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.

€

e ,b±



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

~ F

Número da Certidão CÓdigo Geral
0006665 0051385

. . Nome/Razão SocialCodigo M A DE SOUZA VALERIO - ME

C.N.P.J
06368007000184 1n"c. Est. C.P.F R.G

Endereço
RUA PARANA, N": 22 -

CALIFORNIA ITABUNA BA

W—

Prefeitura Muniàpal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Muniápal n° 2.173 de
1/10/2010 - Código Tributáho Muniàpal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DÉBITO
ertencentes 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:/Mww.itabuna.ba,gov.br/

Emitida em 01/07/2020

Validade 90 dias

Chave de Validação: 20200006665

C
Av. Princesa Isabel, N" 678
São Caetano
CEP: 45.607.001 - Itabuna-Bahia
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CAIXA
CAfxA ECONÔMKM FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS
-CRF

Inscrição: 05.368.007/0001-84

Razão Social: m a de souza valerio

Endereço: tv parana 22 terreo l california l itabuna l ba l 45604-235

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 elou encargos devidos, decorrentes das obrigàções com o
FGTS.

Valõdade:01/07/2020 a 30/07/2020

Certificação Número: 2020070103060456128946

Informação obtida em 01/07/2020 09:04:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação
de autenticidade no site da Caixa: www.caõxa.gov.br
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Secretaria da Receita Federal do Brasil, em decorrência da Emergência de

Saúde Pública de Importância Internacional em decorrência do

coronavírus (Covid-19), publicou Portaria Conjunta (555/20) com a

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que prorroga o prazo de validade

das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários

Federais e à Divida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos

de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida

Ativa da União (CPEND).

A validade dos documentos foi prorrogada por 90 dias a partir da data de

publicação da portaria. A medida mantém as demais disposições da

Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751/2014. A prorrogação só é validada para

a Certidões que ainda estavam válidas quando a portaria foi publicada.

A CND é emitida quando não há pendências em nome do sujeito passivo

relativas a débitos, dados cadastrais e apresentação de declarações

administrados pela Receita Federal, ou inscrição na Divida Ativa da União.

já a CPEND é emitida quando existe uma pendência, porém ela está com

seus efeitos suspensos (por exemplo, em virtude de decisão judicial). As

duas certidões são necessárias para que as pessoas jurídicas exerçam uma

série de atividades, como, por exemplo, participar de licitações ou obter

financiamento
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Participe Serviços Legislação Canais

C

, 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: M A DE SOUZA VALERIO
CNPj: 05.368.007/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inwrever 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 fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refer+se à situação do
sujeito passivo no àmbdo 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 verihcação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços "http://rfb.gov. br> ou <http:/Nww.pgfn.gov. br>,

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' 1.751, de 2/10,/2014.
Emitida às 08:22:06 do dia 13/12/2019 <hora e data de Brasllia>.
Válida até 10/06/2020.
COd igo de controle da certidão: 8F9A.1484.0073.0F88
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

NQYQGQnsyha
&PreParar p@ma

para wnpressao
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PREFEITURA MUN¢CíPALDEíTâBUN!L—-- - ,
SECRETARIA MUN¶C¶PAL DE SAÚDE ALVARÁ No. 0268/2020 '

dmsãu DEvmÂNG¢ÂsÂNnÁRik- _ ' '

ALVARÁ SANITÁRIÚ^""^"' °"°'"°"1

! O Diretor (a) de' ' " '"' SAIJDE De acordo com a

l Legislação Sanitária.vigente e conforme Processo n°. 703/2020 , concede licença de Funcionamento a:

ÍRazão Social: M.A DE SOUZA VALÉRIO

Nome de Fantasia: DISTRIBUIDORA LETÍCIA |CNPj: 05.368.007/0001-84"

ÍÊndereço: Rua Paraná, n° 22

Baijrro: Califórnia Cidade: Itabuna
P- '

i Responsável legal: Marineide Alves de Souza Valério CPF: 710.115.105-10

'C" ' ""
Responsáve| Técnico: Claudia Borges Abjaude jconselho: crf-ba n" 1802

'ATIVIDADE: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE uso HUMANO, INSTRUMENTOS E
MATERIAIS PARA uso MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, VENDA DE MEDICAMENTOS

' CONTROLADOS.
:OBS: .

F ITABUNA _LDE l 7ÕZT"

, _____________""____"'"=_===
r , GLÂN(=sANuk~ "
i
' Foi paga a importância de R$ " · 422,08 _ .j

QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS . l
POR EXTENSO """"":

' cL"go Geral do Contribuinte: **"**** _" u
'"CXforme DAM n°. 2374 06/05/2020

W . l
NOTA

· O LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO PELA VIGjLÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL SERÁ i
REVALIDADO ANUALMENTE. ' )

· O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO ANUAL DE licEn£a DEVERÁ SER INSTRUÍDO COM O ALVARÁ DO ANO ANTERIOR, COM ANTECEDÉNÇIA
DE 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIG NCIA. ;'

.
· Q ALVARA SANITÁRIO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER FIXADO EM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO ,'

·, _ LICENÇA SUJEITA A CANCELAMENTO CASO O ESTABELECIMENT DEIXE DE ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.
/í /1'

Assi atu o Func nário

õbseWaç(5es:
A importância paga acima registrada refere-se ao pagamento do

Alvará referente ao exercício de: 2020.
DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

F.mAil' UçitRhnn9G\k^~ :i ^


		2020-09-03T08:27:30-0300
	Itapebi-BA
	ProFile PDF Signer
	Validade jurídica




