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Assunto: Aquisição de Medicamentos.

A presente Comu nicação Interna tem como escopo levar a seu
conhecimento uma necessidade constatada no âmbito da Administração Pública,
bem como solicitar suas providencias no sentido de atender referidas

necessidades.

Entre outras demandas, como em todo e qualquer ente público, mormente o
seguimento hospitalar, a Administração se revela carecedora de produtos/insumos,
dos mais diversos, bem como, Produtos Medicamentosos (Fentanila 5ml,
Midazolam 3ml, Midazolam 10ml, Rocuronio 5ml e Atracurio 10 ml). Tal
solicitação, que ora se faz para atendimento, tem como objetivo atender aos
pacientes desta unidade hospitalar. Diante de quadro de tamanha complexidade
com o enfrentamento a pandemia do Novo CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID -
19), buscamos um direcionamento ao atendimento às necessidades vitais impostas
aos pacientes atendidos neste hospital. Contudo, faz-se necessário a aquisição

emergencial desses medicamentos devido à falta dos mesmos.

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 acima descritos, tudo
em consonância com o disposto na Lei 8.666/93.

'\

Roberto G ma Pacheco Junior
t .C ciÍÊ"Am mÚyd kocha

r

Presidente da FASI Diretor Administrativo/Financeiro
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Itabuna, 27 de julho de 2020.

Solicitação

Venho, através deste, solicitar aquisição emergencial dos seguintes

medicamentos para tratamento, dos pacientes COVID-19 assistidos nesta

unidade, nos próximos 08 dias.

l
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MEDICAMENTO QUANTIDADE
Fentanila 0,05mg/ml 1000
Midazolam 5mg/ml 3ml 1000
Midazolam 5mg/ml 10ml 500
Rocurônio 10mg/ml 5ml 100
Atracúrio 10mg/ml 5ml 300

Atenciosamente,

Q ,Á°=,,

Fa rmacêutica
CRF -5828
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Itabuna 19 de junho de 2020

DE: Farmácia
PARA: Diretoria Médica
CIC.: Presidência; Centro Cirúrgico; C.T.l; Enfermaria F; Pronto-Socorro.

ASSUNTO: Criticidade de estoque de medicamentos

limos. coordenadores,

Em reunião expedida nesta data pela Diretoria Médica cuja pauta tratou cia

dificuldade de aquisição e abastecimento de algumas classes de medicamentos, ficou

estabelecida a necessidade de revisão das soluções de sedação e seus coadjuvantes,

Para tanto, ficou estabelecido veicular, através deste ofício, a criticidade e

C , disponibilidade de estoque dos medicamentos que tiveram consumo e custo aumentados

devido às necessidades terapêuticas decorrentes da pandemia do Sars-Cov-2.

Saliento que reiteradas vezes a Farmácia se empenhou para programar e adqu'rir,

conjuntamente com os setores pares, os medicamentos aqui elencados. A conjuntura

econômica, associada à escassez dos produtos no mercado, nos impõe dificuldades de

reabastecimento e limita nossas ações,

Por fim, peço que analisem este documento e apreciem a possibilidade de

revisarem uso das soluções, quantidade consumida, possíveis associações que remetem

potencialização terapêutica, a fim de racionalizar o uso de medicamentos.

A Farmácia coloca-se disponível para quaisq uer esclarecimentos.

Cordialmente,

( .' ,m<:... - -: "'"G l b,. ,

C) G|eSle& Vito Lirrjâ"íémoS ,/
Farmacêutico CRF"BA'4(352
Coordenação de Farmácia
HBLEM/FASI

t'::s



i
° , , 1, , +SUS$E. ,E,ES!,,o'. qp;_ l FARMÁCIA

SAÚDE DE ITABUNA HQLMTA, OS

uus í
l

CIasse Farmacológica MedicamentD
'- b a. - ( bm.-

Bloqueadores Neuromusculares : ATRACÚRIO 10 MG/ML amp 5 ml * '

'ujcjRôNio10 MG/MLAMPOLA 5 Ml "* '

i SUXAMETÔNIO 100 MG PÓ FR-AM" ""

PANCURÔNIO2 MG/MLAMP 2 ML

Hipnóticos Sedativos Benzod/azepinicos diazepam 5 MGjMLAMP 2 ml

, MIDAZOLAM 5 MG/MLAMP 3 ML ** '

' MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10 ML **

Sedativo Simpatolítico de Ação Central DEXMEDETDMID1NA100MCG/ ml amp 2 ml

iL Anestésico e Adjuvante de Analgesia ! DEXTROCETAMiNA 50 mg,/ml fr-amp 10 ml

l

l ETOMIDATO 2MG/ML INJETÁVEL

i PROPOFOL 10 MG/ML AMP 20 ML ""
k

l
i ,

Analgésicos de Ação Central (Opioides) l fentanila 0,5 mg/ml amp 2 ml **
i FENTANILA 0,5 MG/ML AMP 10 ML **

' MEPERIDINA SO 1V"G/MLAMP 2 ML ""

I MORFINA 10 MG/ML AMP 1 Mi. **

} TRAMADOL 100MG/2 ML AMP ** '
h_

Q * Medicamentc.s em estoque critico
"* Medicamentos desabastecidos
Dados coletados em 19/06/2C'20, às 13'00", via SPDATA.
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Em audiênciti pública na Câmara dos Deputados i;t essessor do Conass, Héber Dobi s.
participou do debate sobre tabelamento de preços e requisição dc medicameni:os se Jati yc1> ':-
outros, promovido pela Comissão Externa de Ações contra o no"o Coronajírug (StíRS-
CoV-2) e ressaltou ser oportuno o momento desta discussão, pois o mesmo tem sido pau".:tdu
pelo Conass nas últimas semanas. '"Levamos este assunto inclusi ve, pam o gaMriêtc dc' cr se

C do Ministério da Saúde. É um tema que causa ex':rema preocupação para mcretáric's
estaduais de miúde'". disse.

O assessor fzlou sobre como se dá a responsabilidade pelo financ:iarnentc dos med cal!]e.]tc")í;
no âmbito dc) Sistema Único de Saúde (SUS) e e:ifàtizou sci im]:)ortan1.e deixar c1a""o c e
quem é a responsabilidade pela aquisição e pelo financiamento íiesses itens. "Todc el¢::[lu)
utilizado em âmbito hospitalar é de responsabiiiclacle de aquisição do próprio hosp tal e. os
casos em qt-e os hospitais são da gestão direta de estados e municípios. q zviarnent:: as
secretarias estaduais e municipais são as responsáveis pelo processo aquisitivo qúú abas':t:ce
esses estabelecimentos e é justamente nesse grupo de medicamentos, que hole é o c'bjeti'. o
de discussão desta reunião, que está o nosso maior problema".

Heber alertou que há pelo menos três semanas. algumas secretarias estaduais de saúdt:
relataram ter dificuldade de abastecimento de rmdicamentos uti.lizados EÇ6 prccesso da
intubação orotraqueal para ventilação mecânica. principalmente agcra durante a pmdzrn â
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por COVID-19. ""Nesse sentido o Conass prestou apoio na tentativa de remanejamentc e
abastecimento emergencial, porém, nas últimas duas semanas, os pedidos de apoio
aumentaram muito. o que nos acendeu uma luz vermelha., é óbvio".Em seguida apresentou
um levantamento feito pelo Conass com todas as 27 Secretarias Estaduais de Saúde. ""Vinte
e cinto secretarias nos responderam. Se considerarmos estas 25 como 100% da nossa
amostra, por exemplo, só o primeiro medicamento, que é um bloqueador niuscular, está é!"1
falta em 24 delas.

Podemos fazer uma análise e, se somarmos dos 52% para cima. 11 medicamentos, pelo
menos, estão em fàlta em mais da metade das Secretarias que responderam ao qutstionáric>.
É muito grave a tàlta de medicamento para a indução da sedação, a ant:stesim e pzra o
relaxamento muscular. o que pode inviabilizar o"processo de instituição da ventilação
mecânica"", enfatizou o assessor técnico do Conass.

Para ele é iminente entender o que está acontecendo e. de maneira cokiiva, cc'nstruir as
estratépias para minimizar o impacto dessa faltm porque, invariavelmente, teremo3 de nos
acostumar a ver noticias sbbre situações em que tereríto3 todo o arsenal de insumos
necessários para o processo de intubação. e, por falta de alguns medicamentos, o pl"ocessc)
pode ser inviabilizado"'.

b

O assessor esclareceu ainda que o Conass enviou um of'cio ao Ministé"io da Saúde
solicitando apoio. pois entende que ainda que a responsabilidade de aq àisiçào seja das:
secretarias estaduais e municipais e de hospitais, o ministério pode. forma coorder:ada e
central, apresentar condições para ajudar todas as secretarias.

(J
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Estado com maior número de casos e óbitos, São Paulo tem estoques zerados de
10 dos 22 produtos usados para entubar pacientes listados pdo coríselho, Outros
cinco se esgotam em menos de uma semana. segundo os dados do Conass.

Na reunião da Câmara, representante de entidade médica disse que a
"angústia" do coronavírus passou da busca de respiradores para encontrar urna
forma de sedar pacientes. No procedimento, ç ue fica sob risco pela fzlta de
sedativos, médicos introduzem um tubo na traqueia do pacier.te. A estrutura é
usada para auxiliar na ventilação.

"Nossa angústia era, no primeiro momento, por respiradores mecâniccs e
equipamentos de proteção individual. Agora é estratégia químm. Hcje estamos
sem estratégia em alguns locais, o que vem trazenCo bastar;te angús":ia", disse
Marcelo Maia, futuro presidente da Associaçãc de Medicina Intensivista Bras,feirz
(Amib).

Segundo o con3u|tor do Conass Heber Dobis, "quase todos os medicamentos D
estão zerando em todos os Estados". O setor privado também alerta :3obr3
dificuldade para compras. A Associação Nacional de Hospitais Privados çlnahp)
informou na reunião que 81% das unidades têm dihc.uldade para compra de
bloqueadores musculares.

Tempo
Coordenadora nacional do gabinete que acompanha ações da c:ovid-19 nc
Ministério Público, a subprocuradora-geral da República Celia Regina Sou."a
Delgado disse que a busca por medicamentos está "equalizada ', mas f) desfecho
das compras levará alguns dias.

Delgado explicou que havia um impasse. O Mini3téric: da Saúde alega já ter
repassado recursos para compras de medicamentos, mas Estacbs e munic:ipics
diziam não conseguir adquirir os produtos, pois as licitações terrninavarn deser:as.

A saída foi o min'stério mediar a compra. A pasta deve abrir "ata de reg stro de D
preços" de dive'sos fármacos. Ne modalidade, são solicitadas oiertas p 3ra grande
volume de prod '-'tos, que vão sendo comprados aos poucos, com os valores das:
propostas registradas. A ideia é que os Estados entrem nesta ata e cor" prem o 3
produtos.

'
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Falta de medicamentos de sedação preocupa
profissionais de saúde na Bahia
Sedativos como o Rocurônio são necessários para intubação, precedimento com um
para pacientes graves de covid-19

"As pessoas Acaram muito preocupadas com respirador, achaic o que ia faltar

respirador. Onde eu trabalho não falta respirador, mas estames precisando dar um

jeito para conseguir sedativo. A preocupação hc)je é mais o sedativo que o respiracor".

A afirmação é de uma farmacêutica que trabalha diretamente cc}rn o manejo de

medicamentos utilizados no processo de intubação - procedirnento comum em

pacientes graves de covd-19.

A profissione.l, que pediu para não ser identificada, trabalha ern uma instituição privade,

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

há cerca de duas semanas. Segundo ela, a lista de medicamer tos em falta já chega 3

mais de 20 s ubstâncias, incluirdo as drogas mais comumente utilizadas para a

sedação, corno é o caso do do Rocurônio, por exemplo.

"Estamos terldo que lançar mão de outras drogas, que não s'2r am a primeira esco',ha.

não são usualmente utilizadas, por serem mais caras, feitas cc m substâncias

diferentes, por uma série de motivos. Isso acaoa cada vez mais agravando a situ açãc

porque a gente vai usando essas drogas para substituir o que está em falta e essa

outra medicação vai entrando em falta tambérn', re'ata a furicicmária.

A profission al explica, ainda, que as medicações 2fetadas são fundamentais ao

processo de intubação. 'O paciente que vai ser entubado precisa do rdaxante

neuromuscular para facilitar o processo e precisa ser mantido sedado enquanto es iver

no respirador. Existem algumas drogas que são medicamerdc s de escolha para ess a

sedação e essas drogas já estão em falta", detalha.

Uma enfermeira que trabalha no Hospital Espenhol, utilizado pelo estado no combe,tg Èí

covid-19, diz que o protocolo recomendado pela Organizaçàc Mundial cIe Saúde

(OMS) prevê o bloqueador neuromuscular tanto na hora da ir;"tubação quanto para

manter o paciente devidamente sedado. Ela confirma que o Rocurônio ?stá escase Ç9,

mas não só ele. "Existem ou'iros bloqueadores neuromuscuk,res que podem subs':ituh

o Rocurônio. Mas estamos perto de chegar ao nível de escassez. Não 3ó do Rocurôn o

e outros bbqueadores, mas de outros medicamentos, equiparnentos. de proteção

e insumos em geral".
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Oficio - O CORREIO teve acesso a um oficia c atado de 14 d2 maio e assinado pelo

secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) que

informa a situação ao então ministro da saúde Nelsori Teich. "Alguns medicamentos

sedativos, acljuvantes na sedação e relaxantes musculares, q ue compõem a relação

de fármacos clo chamado kit intubação, são utilntados no ámbitc hospitala/ no manejo

de pacientes portadores cie COVID-19 com quadro critico que n?cessitam cIe

ventilação mecânica. Nesse contexto, receberms nos ú|timc)s dias relat:js de

Secretarias Estaduais de Saúde (SE-S) informarido que os e3t:)ql)es des:ses

medicamentos nos hospitais de referência dos pianos de contmgência estaduais estão

comprometidos em função da indisponibilidade de alguns dos ptodutos no mercado

nacional", diz cj documento.

Ainda segundo o oficio, todos os estados brasi|eiros foram cor sultados sobre o

assunto e 19 unidades da federação relataram falta dos rneàicamentos. O

,

D

documento lista 113 substâncias que estariam em falta no rr|ercach:}. "ConsiCerando gu '

a falta desses rnedicamentos pode colocar em risco a vida de pacientes.,

especialmente os que estão em estado critico, sdicitamos esp73ciai atenção e apoio dc

Ministério da Saúde para garantir o abastecimento desses itens noé. hospitais de

referência quE constam dos planos de contingência dos estadc s", finaliza o textc,

Procurado para comentar o assunto, bem como pa'a atestar a vEracidade clo oficio, o

Conass informou que reconhece o documento. "Reccnhecemos c) cíficio enviado.

solicitando apoio do Ministério de Saúde na aquisição dos med'camentos citados uma

vez que estes são de responsabilidade de aquisição dheta pelos ncspitais, estados e

municípios, e hE relatos dessas entidades sobre dificuldades de e:quisiçãj no mercado

nacional podendo acarretar em desabastecimentos pontuais", diz a nota enviada ao

CORREIO, O C:onass informou, ainda não ter receoido qualquer resposta oficial d3

Ministério da Saúde "é sabido que o Ministério de Saúde está s·2 !nobiiizandct para D

apoiar os hospi':ais, estados e municípios", completou.

A Secretaria da .3aúde dos Estado da Bahia (Sesab) diz que div ?1"sos itens estão em

nível critico devido o atraso na entrega pelos fornecedores, sobre":udo, pda

indisponibilidace no estoque devido a falta de matéria-prima no Biasií "C:abe ressêlta'

que não houve cancelamento de quaisquer proce:limentos po" au 3ência cIe

medicamentos, pois há possibilidade de substituição de droças. Alguns. itens em falta

nos distribuidore3 têm previsão de chegada no final de maio e out":js pare! julho", diz a

Sesab, em nota.

t
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Já a pasta municipal diz que a capital tem os medicamentos em est que mas

reconhece a dificuldade de compra. "A Secretaria Municipal da Saí: e esc!e,rece que

há um desabastecimento nacional de Succinilcolina e Rocurônio, m ±dicarrentcs

importantes para utilização nos respiradores em ljnidades de Term a lntensiv a. Em

Salvador, há o insumo ainda disponível em estoque, no entanto, a falta nacional pode

refletir na rede municipal da capital baiana", diz a nota enviada ac) C: ORRE O pela

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

O coordenador de urgência do município de Salvador, Ivan Paive,, cestaca que a

situação mais preocupante, para o município. diz r?speito aos meclcamerí':os

chamados de bloqueador neuromuscular. 'Quando a gente vai fazer o processo de

intubação existe a sedação, um medicamento analgésico, para c',ue o procedimentc

não cause dor, e a gente usa esse medicamento para bloquear a parte neurcmuscukr

- do paciente, a gente paralisa os músculos para que o processo tÍE 'ntubaç:ãc' $&a(b. facilitado", exp|ica o médico.

O coordenador ainda aponta os riscos de se reahzar uma intubação sen' o

bloqueador. "Quando eu não uso esse medicamento eu acabo gerando um proces:3(:|

de tosse. E esse paciente, ao tossir, ele joga todo um aerossol contaminadc com unia

carga de vírus no rosto de quem está intubando. Intubar sem is sc é possivei. mas é

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

Estoque normal

Apesar das denúncias, na rede privada de saúde, a fé Ita não é reconhecida. "As

unidades privadas não têm nenhuma falta de medicação essenc al pare tra'tamen':c do

paciente Covicl ou não Covid", informou a Associacão de Hospitc,s e Se "viç:os de

Saúde do Estado da Bahia (Ahseb). Para quem trabalha no dia Cl dia dc
C enfrentamentj no entanto, a situação preocupa. "Na instituição :!ue eu :ra:)alho a

gente não teve ainda prejuízo aos pacientes porque temos lar'çct:io mão dessas outra 3

drogas, mas a situação está difícil e estou com medo de cheg ar a hore le nem â3

outras alternativas a gente ter", Giz a farmacêut·ca

"A falta dessas medicações accmtece por um uso específico c u(i nãc ecistia até ertãci.

Esse perfil d? paciente sendo atendido agora com o coronavirw demanda um tipe cíe

tratamento especifico que aumenta muito a necessidade de sedativo e dc bloquee do"

neuromuscular. O mercado realmente não estava preparado pt rã i$SCp OS hospitais

tentam comorar, mas não encontram, porque C6 fornecedor não conseç ue ate'nd?r a

mm'
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demanda", explica um intensivista que atua cc rr o coc'rdenacor ce' UTIs 2 úblicas e

privadas da capital e pref?riu não ser identificad j.

"São medicações que no dia a dia de UTI a gente usava muito pouco, em casos muito

específicos, mas que para essa patologia é necessário deixar o paciente' realmente

muito acomodado ao aparelho ventilador e preci3a de um uso contínuo cIes se tipo de

medicação. Os médicos estão precisando fazer í?$(:olhas, mudar cãs para outras

medicações que não seriam de primeira linha". diz o especialis":a

O coordenador ainda esclarece que o pior mom€ rtttj não seria c) cí? realização do

procedimento de intubação em si. mas a necessidade de manutenção dê: ventilaçác e

a forma como é necessário fazer especificament.2 para tratar o cc)'onavirjs. "Para o

momento da intubação em si, existe uma iMnidade de opções, rr as para manter c:

paciente na ventilação mecânica é que as medicações são especificas e eram pouco

utilizadas. A geríte não usava de forma continua, mas nessa patobgia especifica è

preciso e isso Ft"z o mercado entrar em colapso", fi"aliza.

1J
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MAPA ANALÍTICO 0076.2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 27.07.2020

LOTE 01

. - BANCO DE .Item Descriçao Und Quant CRISTALIA PREÇO MEDIA TOTAL

FENTANILA, citrato de, soíucao injetável 78,5 mcg/ml., frasco
ampola cl 10 ml, a embalagem devera conter a impressao "venda
proibida pelo comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Uril Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do (UNIDADE) LODO 4,99 7,99 R$6,49 RS 6.490,00
fabricante conforme resolucao Anvisa n' 460/99, Em caso de
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem
traduzido por tradutor oficial.

¥

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

2 registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Uri -
Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao (UNIDADE) 1-000 R$3,15 R$8,96 R$6,06 RS 6.055,00
Anvisa n" 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar
documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

MIDAZOLAN 50mg solução injetável 10ml, na embalagem deve
conter a descrição "venda proibida pelo comercio", Apresentar

3 registro dos produtos na Anvisa e CeMcado de Boas Praticas, Un 500 R$6,90 RS13,97 R$10,44 RS 5.217,50
Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao (UNIDADE)
Anvisa n° 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar
documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.
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ROCURONIO brometo de, 10mg/mL soIucao injetavel ampola
d5mL. Deve conter na embalagem a descncao "profbída a venda pelo

comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado
4 de Boas Praticas, Fabricamo e Controle - CBPFC do fabricante Uri

(UNIDADE) 100 R$20,90 R$20,63 R$20,77 RS 2.076,50 -conforme resolucao Anvisa n' 460/99. Em caso de fabricante fora do "
mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por "
tradutor oficial.

Un5 ATRACURIO BESILATO, 10MG/ML, solução mjetavel, 25 amp x 5 ml (UNIDADE) 300 R$25,90 R$19,33 R$22,62 RS 6.784,50

TOTAL DO LOTE R$26.623,50

Àgiz)
Cotação · HBLEM

Leonardo Benedito Md
Coorc - nador
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FASlr f1jNDAçÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA
Responsável: Leonardo Benedito

Departamênto Setor CotaçOe$

Relatório de Cotação: COTAÇÃO 0076.2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Pesquisa realizada entre 01/07/2020 14:19:22 e 27/07/2020 10:26:02

ITEM PREÇOS

l) FENTANILA, citrato de. soIucao injetável 78,5 mcg/ml., frasco ampola cl 10 ml, 3

Preço Compras Órgão Público

Governamentais

1 M1N1STÉRIO DA DEFESA l Comando da Aeronáutica I GRUPAMENTO DE APOIO

DE CAMPO GRANDE

QUANTIDADE UNITÁAIO TQTAL

1.000 Unidades

Identificação

N'Pregão.132020

UASG:120638

7.99 R$ 7 99QOC'

Data

, PreçoLicitação

02/06/2020 R$ 7.99

Valor Unitário R $

7.99

2) MIDAZOLAN 15 mg solução injetável 3 ml. 6

Preço Compras

, Órgão PúblicoGovernamentars

1 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ l Fundação Santa Casa de Mtserícórdo do

Pará

Média dcis Prêço$ Obtidos R$ 7,99

].000 (jnidades 8,96 RS 8 96Cl,00

Identificação Data
Licitação Preço

N°pregáo:202020 20/05/2020 RS8.96

UASG 925448

Valor Unitário R$

8,96

Mêdià dos preços Obúdos: RS 8,96

3) MIDAZOLAN 5Qmg soIuçâo injetável 10ml,

preço Compras

. Órgão PúblicoGovernamentms

1 M1NISTÉRIO DA DEFESA l Comando da Aeronáutica l NÚCLEO DO

GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

3 500 Unidades

Identificação

N'Pregão 522019

UASG l 20629

13,97 RS 6 985,00

Data
Preço

LlcÈtação

20/01/2020 RS 644

Vâlor Unitário R $

6,44

Preço

. Órgão PúblicoPúblico

] PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

Valor Unitário

Data
ldenutícação , Preço

Licitação

1113224·23. 23/06/2020 RS ?1.5(1

06-2020

R$

27,50

Média dos Preços Obtidos: RS 13,97

4) ROCURONIO brometo de, 10mg/mL solucao injetavel ampola 5mL

Preço Ó,gão Púbhco

Público

8 100 Untdades

Identificação

20,63 R$ 2,063,00

Data
preço

Lie itação

1 l 8
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ITEM , PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

l · GOVêRNO DO ESTADO DE SÃO PAULO -SECRETARIA DA SAUDE HOSP QC- 23/04/2020 R$ 20,63

DAS CLlNfCAS, RIB.PRETO 092201 090562020OC00180

Vdor Unitário R S

20,63

Média dos Preços Obtidos: RS 20,63

S) ATRACURIO BESILATO, ] DMG/ML,

Preço Compras Ó,gãD Público

Governamentais

l MINISTÉRKJ DA DEFESA l Comando da Hronàutica l NÚCLEO DO

GRUPAMENTO DE APOlO DE CANOAS

3 300 Unidades

Identificação

N'Pregão:92020
UASG 120629

19,33 R$ 5 799.(K)

Data Preço

LicitâçãQ

1 7/04/2020 R$ 19,33

Valor Unitário R$

19,33

Mécha dos Preços Obtidos: R$ 19,33

Valor Global: RS 31,797,00

C)
Detalhamento dos Itens

Item l: FENTANILA, citrato de, solucao injetável 78,5 mcg/ml., frasco ampola cl l O ml, RS 7,99

Quantidade Descrição Observação

l DOC Umdacles a embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo comercio". Apresentâr registro dos produtos na Anvisa e Certifi
cado de Boas praticas. Fabricacao e Controle · CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa n° 460/99, Em caso de fabri
cante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido pew tradutor cjfictâl

Preço (Compras Governamentais) 7: Mediana das Propostas Finais RS 7,99

Filtros Utilizados: Período. 03/01/2020 à 01/07/2020; Palavra Chave: FENTANILA, CITRATÕ DE, SOLUCAO INJETAVEL, Apenas Matérias,

Operador lgualQtdFornecedor:

Órgão: MlNiSTÉFUO DA defesa Data: 02/06/2020 09 30

Comando da Aeronáutica Moda lidade: Pregão EktrÔmco
GRUPAMENTO DE APOlO DE CAMPO GRANDE SRP: SIM

objeto: Aquisição de medicamentos ação covid·79. Identificação: N°pregão:132020 l uasg 120638

Descrição: FENTANILA - FENTANILA, APRESENTAçÃO SAL CITRATO, DOSAGEM 0,05 Lote/ltem: /10

MG/ML. INDICAÇÃO SOLUÇÃO INjETÁVEL
Ata: Link Ajq

CatMat: 271950 - FENTANILA APRESENTAçÃO SAL CITRATO, DOSAGEM 0,05

mg/ml, indicação solução injetável Adjudicação: 09/06/2020 17 33
Homologação: 16,'06/2020 18 çjl

Fome: www comprasgovernamemah$ gov.M

Quantidade: 2,400

Unidade: Frascç) 1Q,Q0 ML

UF: MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

08,676.370/0001-55 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA- ME

* VENCEDOR *

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 7.68
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
U

'Marca: H\PC9LABQR

Fabricante: HIPOLABOR
Modelo: HPOLABOR
Descrição: FENTANILA 0,05MG/ML 10ML · RMS' 1134301510055

Estado: Cidade:

MG UbeMndra
Endereço:

AV JOAO PESSOA, 9M

Telefoné:
(3") 32M-3308

Emãil:
(j|sposaude(ahotmad| com

32,364 822/0001-48 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

M arca: Mpnlabor
Fabricante: Mpolabor

Modelo: uni

Descrição: fenían|l 0,05 mg/ml AMPOLA 10 ML l Reg|strQ 113430151

Endereço:

RUA MACHADO IJE ASSIS, 1355

R$7,99

Telefone:
(54)'3712·2155

16.970,999/0001-31 OMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTD

Marca: HIPOLABOR
Fabricante: hipolabor
Modelo: hipolabor
Descrição: FENTANILA apresentação sal citrato. DOSAGEM 0.05 MG/ML, 1NMCAçÃC1 SOLUçÃO [NjEíÁVEL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Erechim R VICTQRIO LUIZ ZAFFARI, 107 (54) 3519-0702 dmcmedicamentos@yahoo com br

RS 10,00

Quantidade Descrição

1 (jOÓ Unidades na embalagem deve conter a descrição "venda proibida pelo comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisâ e cènmc

ado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa n° 460/99. Em caso de fabric

ante fora do mêrcosüL apresen[ar documento do pais de ongem traduzido por trâdutot oficial.

Observação

Preço (Compras Governamentais) l: Mediana das Propostas Finais RS 8,96

Filtros Utilizados: Penodo 03/01/2020 à 01/07/2020. Palavra Chave Ndazolam, Apenas Materiais: Operador: lgudQtdFornecedor

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO pará Dãta: 20/05/2020 09:33

Fundação Santa Casa de M(sericórdla do Pará Modalidade: Pregão Eletrônico

objéto: Aquis!çâo de medicàmêntos psicovópms e anestésms- SRP: SIM

Descrição: MIDAZOLAM - Midazolam, dosagem 15 mg Identificação: N°Pregão'202020 l UASG:925448

CatMat: 272817 - MIDAZOLAM . DOSAGEM 15 MG Lote/ltem: /38

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Ata: jjnk

Adjudicação: 16/06/2020 15:35

Homologação: 26/06/2020 14:42

Fonte: www,comprasgovernamentais gov. br

Quantidade; 12 200

Unidade: Ampola 3,00 ML

UF: PA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

44,734 671/0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA RS 3,30

* VENCEDOR "

Marca: Dormire 5mg/mt -
Fabricante: Cristália Produtos Químicos
m od elo: não se aphca
Descrição: Dormwe 5mgírnl - Solução irgetável - Caéxa com 10 ampolas x 3ml (Midazolam) " Simdar " validade dQ Produto: 24 meses " Regèstro no MiniSlériO
da Saúde 1 0298.0143 01 1-2 " Procedência: Nacional " Marca: Cristália * Fabricante Cristália Produtos Qulmíccs Farmacêuticos Ltda- * Declaramos, nos termo
s do presènte edital, que o preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes à entrega, tâis como: taxas, fretes, embalagens, impostos, encargos sOciaiS
e trabalhistas, segurrs e tudo mais que possa infkm direta ou indiretamente no custo ç[çp fornecwnento " Declaramos também, nos termos do presente editaè gu
e os produtos cotados atendem todas ás exfgénc|as do Edital
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CNPJ ,

@tado: ' Cidade:
sp ltapm

C

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
ROD iTAPIRA4jNDOA SIN

Telefone:

(IB) 3863-9500
Email:
m||ton@cr|$taha.cQm br

60 665.981/0009-75 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA R$ 5,00

Marca: Dormium
Fabricante: Umão Química farmacêi.mca Nacional SIA
Modelo: Dorrriium l União Qwmica
Descrição: FORMAJNJETAVEL TEOR:MIDAZOLAN 15MG/3ML UNIDADE:AMPOLA APRESENTANCAO:CAIXA COM 50 AMPOLAS NOME COMERCIAL:DORMIUM 1
5MG/3ML MARCA/FABRICANTE'UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONALS/A RGMS 1 0497 0204 01 1·6 PROCEDENCIA náçkjnal VALfDADE ND DOU 24
MESES

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Em ãil:
MG Extrema ROD FERNAO DIAS - BR 381, SIN n1)5583··2452 jmartms@uniaoqumica cam br

27 117.540/0001-06 DISTR1BUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDA- EPP

Marca: DORMIUM
Fabricante: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.
Modelo: 5 MG/ML SOL 1Nj CT 50 AMP VD TRANS X 3 ML
Descrição: MIDAZOLAM 5MG/ML, SOLUÇÃO INjETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR COM 3ML

Endereço: Nome de Contato: Telefone:
TV QUNTINO BOCAiUVA, 180 Amanda de Nazaré Soares de olivem (91).372 1-2655

RS 7.00

Email:
drmlicitaçao@hotmal| com

16.970 999/0001-31 OMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTD

Marca: CRiSTAL1A

Fabricant« cristal ia

Modêlo: CR|STAL|A

Descrição: MIDAZOLAM, DOSAGEM 15 MG

Estado: cidade: Endereço: Telefone:

RS Erêchim R VICTORIO LUIZ ZAFFARI,107 (54) 3519-0702

RS10.92

Email:

dmcmedícamentos@yaMo.com br

05,109,384/0001-07 M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA RS 12,00

Mârcâ: CRISTALIA
Fabricante: CRISTALIA
M odeio: CAISTAL1A

Descrição: midazolam, DOSAGEM 15 MG

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém ROD AUGUSTO MONTENEGRO km 23, 1331 Bemanrda Francisco Maués Lobato (BI) 320 1 -IODO mmlobato@mmlobata COm br

05 049 432/0001·00 COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

Marca: HIPOLABOR
Fabricante: HIPOLABOR
M odeio: "MIDAZOLAN 5MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁV AMPOLA COM 3ML
Descrição: 'Midazolan 5mg/ml. SOLUçÃO INjETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR com 3ml'

Estado: Cidade: Endereço:
PA Belém rR CASTELO BRANCO, 2028

RS17,76

Telefone:
(BI) 3249·7794

Quantidade Descrição

500 Urlçdades na embalagem devê conter a descrição "venda proibida pelo comercio'. Apresentar registro dos produtos na Anwsa e Cenificad

d de Boas Praticas, Fabncacao e Controle - CBPFC do fabricante conformê resolucao Anwsa n° 460/99 Em caso de fabricante

fora do mercosul. apresentar documento do pais de origem traduzido por trâdutOr ofiaal,

Observação

Preço (Compras Governamentais) l: Mediana das Propostas Finais R$ 6,44

Filtros Utilizados: Período 03/07/2020 à 01/07/2020: Palavra Chave: Midazolan, Apenas Matérias; Operador' lgudQtdFornecedor
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' Ór?ão:. MINISTÉRlO DA DEFESA

" Comando da Aeronãuticâ

· 'NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOlO DE CANOAS

objeto: Aquisição de medicamentos..

Descrição: BOMBA INJETORA ENCHIMENTO DE AMPOLA· Midazolan 50mg/lçjrnl,

solução mjetâvel - ampola de 10ml (5mg/ml)

CatMat: 60488 - BOMBA INjETORA ENCHIMENTO DE ampola, BOMBA inj ETORA

PARA ENCHIMENTO DE AMPOLA NOME

Data: 20/01/2020 09:3(1

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:522Q1 g l UASG 120629

Lote/lterrt /251

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Ata: Lin^

Adjudicação: 04/02u02u 16 33

Homologação: 10/02/2020 1515

Fonte: www.mmprasgovernamentais gov.br

Quantidade: 5 doo

Unidade: Unidade

UF: RS

VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.364 822/0001-48 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

* VENCEDOR '

Marca: hipo1abor
Fsbricante: hipdabor
Modelo: umdade
Descrição: Mídazolan 50mg/ 10ml. solução mjcLável ' ampola de 10mt (5mg/ml) l Registro l 13430 143

Endereço: Telefone:
RUA MACHAEX) DE ASSIS, 1355 (54) 3712-2155

R$ 3,88

21,783,698/0001-39 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP R$ 9,00

Marca: Dormtre 5mg/ml Sol.
Fabricante: Cnstáha Produtos Químicos FarmacêuticQs Luia
Modelo: Cam Com10 Ampolas 10 Ml
Descrição: - Reg|stro:l029801430]39 - Detentor do reg(s(ro Cristáha ProdutoS Quimícos FarmacéútcQ$ Ltda - Fabricante Cristáha Produtos Quimicos Earma
cêuhctjs Ltda · Nome CDmerc|a|:Dotmire Smg/m| Sol inj. - Ap'esentação'Can<a Com 10 Ampolas 10 Ml - Procedência Brasil

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

AVENIDA BRINO, 22? LUIS (51)3012-4681 visao@visaomedk com br

%

Preço (Outros Entes Públicos) l: Mediana das Propostas Finais R$ 21,50

Filtros Utilizados: Período: 29/01/2020 à 27/07/2020; Palavra Chave: MIDAZOLAN 5OMG SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML; Apenas Matenais.

Operador: |gua|QtdFornecedQr:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Data: 23/06/2020 00.00

objeto: dispensa de licitacao de aquisicao DE MEDICAMENTOS í COVIl) 19 Modalidade: Dispensa deliatação para

Descrição: MIDAZOLAN, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM compras e serwços

50MG/10ML, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE SRP: NÃO

APRESENTAMO EM AMPOLA 10 ML, VIA PARENTERAL- MIDAZOLAN. Identificação: 1113224-23-06'2020

CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50MG/10ML, FORMA
Lote/ltem: 1/5

FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO EM AMPOLA JO ML,

via PARENTERAL Ata: N/A
Fonte: adadao tee,mt gov,br

Quantidade: 3,000

UMdadé:

UF: MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

15)26437000496 REJANE DOS SANTOS BRITO MARMEI" 977241 57 720

* VENCEDOR '

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabncante não informado
Descrição:

Endereço:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 21,50
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Item 4: ROCURÔNIO brometo de. 1Omg/mL solucao injetável ampola 5mL. RS 20.63

Quantidade Descrição Observação

700 Unidades Deve conter na embalagem a deschcao 'proibida a venda pelo comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Cêrtific
ado de Boas praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabhcante conforme resolucao Anvisa n" 460/99 Em caso de fabrican
te fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial

Preço (Outros Entes Públicos) l: Mediana das Propostas Finais RS 20,63

Filtros Utilizados: Período: 29/01/2020 à 27/07/2020: Palawa Châvê ROCURôNIO BROMETO DE, 70MG/ML SOLUCAO INJETAVEL

AMPOLA 5ML.; Apenas Materias; Operador: 1gualQtdFornece&r:

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE hosp. DAS Data: 23/04/2020 09'00

clinicas. rib.pr etd Modalidade:

objeto: constituição de sistema de registro de preços para aquis1ção srp: sim

FUTURA E EVENTUAL DE MEDICAMENTO Id entdicàção: QC: 092201 09056202f)OCom gçí
Descrição: GERAIS ROCURôNIO- MEDICAMENTOS GERAIS DE (iso HUMANO,

Lote/ltem. 1/3
ROCURONIQ, BROMETO 10MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO

INjETAVEL, FORMA DE APR ESENTACAO AMPOLA/SER|NGA Ata: j.ink Ajq

PREENCHIDA/FRASCO-AMPOLA 5ML. VIA DE ADMINISTRACAO Fonte: www,bèc sp,gov,br
intravenosa, COM VALIDADE MÍNIMA DO produto NA ENTREGA vide Quantidade: 8.200

EDITAL Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

04,307.650/001 5-30 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCO
' VENCEDOR "

Marca: ESMERON 10 MG/ML SOL inj CT 10 FA VD TRANS X 5 ML
Fab ricante: Fabricante não informado

Descrição: Descnçâo não ànformada

Endereço: Telefone:

PRACA AGRICOLA LA PAZ TR|STANTE, 144 (1i)3CM0·75I5/(11) 2185-8)85

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R$ 14,43

Email:

tnbutano@stcruz.com.br

04 192.876/0001-38 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: Genénco
Fabricante: Fabncante não mformado
Descrição: Desc'ição não Mormada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SP Santc:s R SAD PAULO. 13 (13)3273-8555

RS17.00

Email:
esquema@e$cÊUemacont cam br

Q
44,734,671/0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Marca: CRISTÁLIA-ROCURON
Fabricante: Fabhcanre não informado
Descrição: Descrição não Ínfprmacja

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

SP líaptra ROD ITAPIRA-UNDOA SIN (19) 3863-9500

R$ 77,65

Email:

mikon@cnsia1ia com br

04 274 988/000)-38 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: ROCURÕNKj 10I\AG/ML sol iNj iv 5 ml
Fabricante: F abrpcante nâçp mformadO

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SP R|be|rão Preto RUA HUMAITA, 290

55 309,074/0001-04 CIRURGICA SAD JOSE LTDA

Marca: GENERICO C/12 EMBALAGEM NAO FRACIONADA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Desçr|çào não informada

R$ 19,00

Telefon e:

(16) 3%3.9100

Email:
hscal@at|vaho$p.com br

R$ 22.27
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CNP4 , . RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
' ° Estado: · Cidade: Endereço:

SP jacareí ROD GERALDO SCAVONE, 23QCl
Telefone:

(12) 3934-1211

23,864.942/0001-13 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Marca: Generico
Fabricante: FâbnCàntê não informado
DescriçãQ: Descnção não informada

EMereço: Nome de Contato: Telefone:
AV OTAVIO BORN 18 MARITZA (27) 3075-7385

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Email:
doc@asconnet com br

RS 28,00

Emâil:
|Êc|tacao@uniquemed{camerms.cam br

17 756,574/0001-97 MANZATOS FARMA LTDA · ME

Marca: eurqfarma
Fâbrkântè: fàbricante não mformado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SP Mirassol RUA SANTO ANTONIO, 1610

R$ 28,85

Telefone:

(l 7) 3221-5998
Email:
rogerio@rcacontabil,com,br

67 729,178/0004-91 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Marca: ROCURON IOMG/ML
Fabricante: Fabncante não Mormado
Descrição: Descnção não wifomada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato:
MG poços de Caldas PC EMILIO MARCQNATO, 1000 Edson Costa Dutra

RS 29.7.5

Telefone: Email:
(IB) 3522-5801 vendas@noclarense.com br

Item 5 ATRACURIO BESILATO, 10mg/ml, R$19,33

Quantidade

300 Unidades

Descrição

solução injetavél, 25 amp x 5 ml

Observação

Preço (Compras Governamentais) l: Mediana das propostas Finais RS 19,33

Filtros Utilizados: PêriodO: 29/01/2020 à 27/07/2020, Palavra Chave: ATRACURIO BESILATO, 7OMG/ML, Apenas Materiais: Operador'

lgua|QtdFornecedor

Órgão: MINISTÉRlO Da DEFESA Data: 17/04/2020 09 32

Comando da Aeronáutica Modalida de: Pregão Eletrônico
NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOlO DE CANOAS SRP: SIM

objèto: Aquisição de MEDICAMENTOS em proveito do Hospital da Aeronáubca d" Identificação: N°Pregão:92020 l UASG120629

Canoas (HACO), Núcleo de Serviço Social (NUSESQ), Núcleo da Ala 3 e

Esquadrões de Saúde Subordinados de FlarianópoIis-SC e Santa Maria-RS. Lote/ltem: /14
conforme condições. quantidades e exigMcias estabelecidas neste Edital e Ata: LinkAta

seus anêxos, Adjudicação: 18/05/2020 14.05
Descrição: Ag ua TO NICA -Atracúrio (besilato) 10mg/ml, solução injetável por wa lV - Homologação: 22/05/2020 09'03

ampola de 2,5ml Fonte: www.comprasgovernamentais gov br

CatMat: 9903 - ÁGUA TÔNICA , AGUA TÔNICA NOME Quantidade: 1.000

Unidàde: Unidade

UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

44,734.671/0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

* VENCEDOR "

RS 13,96
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CNP4 , . RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

' qa'ca: crstália/tracur
Fabricante: CRISTÁLIA
Modelo: n/a
Descrição: Tracur 70mg/mL - Sdução Injetável - Caixa com 25 ampolas x 2,5ml (BesiíâtQ de Atracúno) " Similar * Vahdade do Produto 18 meses " Reçµstro no
Ministério da Saúde: 1 ,0298.01 35.008'9 ' Procedência: Nacional * Marca' Cnstáha " Fabriçante' Cnstãlia Produtos Químicos Farmacèuíicos Ltda " Validade da
Prcjposta: 60 dias " Praza de Entrega 10 dias ' Condição de Pagamento: 30 dias " Declaramos, nos termos do presente edital, que q preço cotado tndui todos q
s custos e despesas inerentes à entrega, tais como: taxas, fretes, embalagens, impostos. encargos sociais e trabalhistas, segums e tudQ mais que possa inHuit d
irdâ ou mdwewménté no custo do fornecimento * Dectarârms também, rios termos do çxesente echtal quê os produtos cotados atendem todas às éxgênctas d
o Edital

Estado: Cidade:

Sp Itapira
Endereço:
ROD lTAPlM-LINDCMA SIN

Telefone:
(19) 3863-9500

Email:
milton@cnsta|ia çam br

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDiCO HOSPITALAR (-TOA RS 19.33

Marca: Cristália
Fabricante: Cristália
Modelo: tmcur
Descrição: atracurio (BESILATO) 10mg/ml, solucao injétavèl por via IV- AMPOLA IJE 2,5ML lCOl) 265396 -Marca Cnstaha- N Comertjal 1HAç,.m - h
eg.MS 1029801350089

En dereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
EST BOA ESPERANCA. 2320 MAICON (47) 3520-9000 l|c!tacoes@a|termed com br

16,970 999/0001-31 OMC DlSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTD

Marca: Cristalia
Fabricante: CRISTALIA
Modelo: CRISTALIA
Descrição: Atracúrio (besilato) 1 Omg/ml, solução injetável por via lv - ampola de 2,5ml

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

RS Erechim R VICTÓRIO LUIZ ZAFFARI, 107 (54) 3519-0702

R$ 29.57

Email:
dmcmedicaméntos@yahoo com br

l
l
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FUNDAçÃO DE ATENçÃO A SAÚDE DE ITABUNA - FASI

At. Sra. Marlúcia Saturnino

Ref.: Cotação Emergencial de Medicamentos

0

0

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPj: 44.734.67 1/0001-51

ENDEREÇO: Rodovia Itapira-Lindóia, KM 14 - Itapira/ SP

CONTATOS: (19) 3863-9532 - (19) 98 135-5681 - Alessandro - E-mail: alessandr«u"crlstalia.com.br

(19) 3863-9493 - (19) 98236-01 10 - Adriano - E-mail: adnal](X(i'cristalia.com.br

PRAZO DE PAGAMENTO: 5 dias uteis após o recebimento definitivo da mercadoria.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil S/A - Agência n" 5115-2 - Conta Corrente n° 2014-1

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

'3 PRAZO DE ENTREGA: Conforme o cronograma de entrega descrito em cada item da proposta.

CDC 293.790 - Página l de 3
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Std' Unidade l Valo' Valor Total' Data de Fa iento :' "-
nto O]ertada l unitário .3

, 'e . ·' .
Fármaco: FÊNTANJLA CITRATO '

Oferecemos: FENTANEST 0,05mg/mL

l Sol. Inj. - lOamp ambar x 5ml 1,000 Ampola R$ 4,99 R$ 4.990,00 Até 31/07/2020

Marca: CRISTALIA

RMS n° 1.0298.0081.021-3

Fármaco: MIDAZOLAM CLOR.

Oferecemos: DORMJRE 5mg/mL Sol.

2 Inj. - lOamp. X 3rril LODO Ampola R$ 3,15 R$ 3.150,00 Até 31/07/2020

Marca: CRISTALIA

RMS n° 1.0298.0143.011-2

Fármaco: MIDAZOLAM CLOR.

Oferecemos: DORMIRE 5mg/mL Sol.

3 Inj. - lOamp. X lOml 500 Ampola R$ 6,90 R$ 3.450,00 Até 31/07/2020

Marca: CRISTALIA

RMS n" 1.0298.0143.013-9

O umad€ l Roel 1tâpira-Lm&a, Kin 14 - Ponle Preá - ItapimtSP - CEP, 13970-970 - TdjFax: (19} 3843·9500
Cl UMdade Il - Av. PaúletÉL 363 - Nova Itapuã - Itaçma'SP - CEP 13974-070 - Cx, postal 124 - Tel./Fax: (19) 3863-9500
CI thüdade tit - Av Nossa Senhora Assunção. 5T4 - Butantã - São Pmki/SP - CEP: 05359001 - TdjFax (If) 3732-2250
Cl Unídaue N . Rod Mcmsentw CIodoai& de PaNa (SP 147) km 46.2 - LoteâmeMo Nações UNcias - cep. 13.974-632 Mpina/sP- 1iMjFax: ('19) 38¶35720
O vaténe Rua Padre FígêntO l. 361 . Múrtimt» - São PauWSP - CEP- WIS-O ICI - Tel jFax. (ii) 3723-¥00
n 1·kdd V Lahnofmma - Rua Dy Tomás Sepé, 489 - CcítíâiSP· CEP' %711-270 - TeljFax (t f) 4613-5900

CDC 293.790 - Página 2 de 3

L"
" "



e"
®CRISTÁLIA
FRM)¥ ms ',fê 141!( 1)4 Utb'k.\1 È i J'È4 « l Hi-',

r
Fármaco: ROCURONIO (BROMETO) ' " , ).

iOferecemos: ROCURON lOmg/mL Sol. ' l

4 Inj. - 25fa X 5ml IDO Frasco Ampola R$ 20,90 R$ 2.090,00 Até 31/07/2020

Marca: CRISTALIA

RMS n° 1.0298.0304.006-0

Fármaco: ATRACURIO BESILATO

Oferecemos: TRACUR lO mg/mL

6 sol.lnj. 25 amp. x 5ml 300 Ampola R$ 25,90 R$ 7.770,00 Até 31/07/2020

Marca: CRISTALIA

RMS n° 1.0298.0135.007-0

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO: R$ 21.450,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais

Itapira, 15 ' o de 2020

Adriano Gomes dos Santos
Coordenador de Licitações/ Representante Legal

RG n° 30.329.399-8 (SSP/SP)

CPF n? 28 1.036.848-13

[j Unidadel Rod, ltaptça-LmWa, Km 14 - pcme Preta liapmsp . cep: 13970-970 - TeúFàx: (19) 3843-95®
O UMdade n - A¥. Paoldú. 363 - Nova itapxa- iiaçm'a'SP - CEP 139744)70 - Cx, pom 124 - TetíFax (ib) 3863-9500
[j Unidade Ill - Av. Nossa Senhora Assunção, 574 - Bumtà - São Pa~SP - CEP: 053594101 - Td.iFax (11) 3732-2250
Q Unidade iV . Reid Monsenhor Cbdoaldo a Paiva (SP 147) km 46,2 - úmàmento Nações Unidas -- CEP' 13.974-632 ltapkàtSP -Tél.iFax': (19} 38 !3-8720

O ÉddNIo Vaiéno Rua PMre Eugênio Lapes, 361 - MocunU - São F'auk»SP- CEP, 05615-010 - 1C(jFax: (if) 3723-6400
n · V - DiwxáO Latiito'mma ... Rim Dr Tamás Sepé. 489 - Cntà/SP · CEP 06711-270 - Tel 1Fax' (It) 4613.·$9®
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DESPACHO

1. Autorizo a Contratação da empresa Cristália Produtos Químicos

Farmacêuticos ltda;

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, 27 de Julho de 2020

Roberto G ma Pacheco júnior
Diretor Presidente

L

2020 Av. Fernando Gomes Olivewa, s/n° - C.:EP: 45.600..000 - ltabunci -Bahia
Tel,: |73) 32 14-1600 CNPJ 02.762.633/0001-62
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LUB EDUARDO MAGALMAES

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 042/2020

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0228/2020

PARECER

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA - AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DE uso HOSPITALAR - MIDAZOLAM INJ. 10
AMP.x3ML, MIDAZOLAM INJ. 10AMP.xIOML, FENTANILA
CITRATO, ROCURONIO (BROMETO), ATRACURIO BESILATO -
DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, II e 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

ÇJ

I - PREÂMBULO

C

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

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA com FASI - FUNDAçÃO DE

ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA, fundação de direito público interno, constituída pelo

advento da Lei Municipal 1.942 de 27 de Julho de 2004, inscrita no CNPJ sob o n°

02.762.633/0001-62, para aquisição de medicamento de uso hospitalar- MIDAZOLAM INJ. /0

AMP.x3ML, MIDAZOLAM INJ. 10AMP.x10ML, FENTANILA CITRATO, ROCURON/O

(BROMETO), ATRACURIO BESILA TO, 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 virus

COVID-19.

II - DAS INFORMAçÕES E JUSTIFICATIVAS

Inicialmente, imperioso destacar que, devidamente autuado a solicitação pela Diretorim vem os

autos na data de 27/07/2020, objetivando a consulta acerca da legalidade de contratação de

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

aquisição do medicamento.

Considerando que em 28 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde, por meio do COE-nCoV
publicou a versão eletrônica preliminar do Plano de Contingência Nacional para Infecção t

Humana pelo novo Coronav,!!l!2:,,Ç019-nCoV), com o objetivo de conter a infecção humana e

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - Cep: ;g.=eõ':'ii'áÉ)Una -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/000 )-62
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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

CV 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 enhentarnento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do Coronavírus de que trata esta Lei; Considerando que esse

medicamento constava no Edital do Pregão Eletrônico n.016\2020 e a empresa vencedora.

Bahia Medic, não entregou o medicamento por não te-lo em estoque em razão da pandemia do

COVIl) 19 alegando que os fornecedores diminuíram o regime de trabalho nas empresas

C
afetada pela quarentena, alega também que 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. Considerando que o contrato da empresa

vencedora, BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI, em 05

de junho de 2020 foi rescindido devido a inexecução do mesmo. Diante da emergência e

urgência faz-se necessário a aquisição dos medicamentos acima consignados, 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); Considerando ser mundial a falta dos medicamentos, não esta sendo possível

a aquisição global com um mesmo fornecedor, por isso o fracionamento em datas diferentes

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n° - C EP: 45.60(>000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 32 14-1600 - CNPJ 02.762.633/000)-62
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diversos fornecedores. A compra esta sendo feita de acordo com a disponibilidade de cada

fornecedor.

1- Considerações Preliminares desta Assessoria

Ó

C

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

foma de pagamento. assim como documentos de regularidade da empresa.

Convém destacar que, compete à Assessoria Administrativa prestar consultoria sob o prisma

estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à

oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária

do administrador público legalmente competente, tampouco, examinar questões de natureza

eminentemente técnica, administrativa elou financeira, salvo, patente irregularidade.

Ademais, entende-se que as manifestações da Assessoria Administrativa da FASI são de

natureza opinativa e, portanto, não são vinculantes para o gestor, o qual pode, de forma

justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada da consultoria jurídica. Ou

se.ja, o presente opinativo tem natureza obrigatória, porém não vinculante.

Analisadas as exigências especificas impostas pela Lei n° 8.666, de 1993, cumprirá examinar a

instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações

administrativas.

Por tais razões, como simples orientação jurídica, visando auxiliar a Administração do

NosocÔmio na tomada das decisões que atendam primordialmente a finalidade de interesse

público, passa-se a expor o que se segue:

III - DA FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO

Por todo exposto, passo à fundamentação e, ao final, opino.
E

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn" - C EP: 45.600-(XX) - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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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.

O

C

As hipóteses de ressalva encontram fundamento no prÓprio texto constitucional, uma vez que o

inciso XXI do artigo 37, da Constituição Federal, ao estabelecer a obrigatoriedade do

procedimento de licitação para os contratos feitos pela Administração, já inicia seu texto

resguardando "ressalvados os casos específicos na legislação".

A dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a Adniinistração

e o particular, nos casos estabelecidos no an. 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 altemativm a não ser aquisição dos medicamentos, tem-se a

hipÓtese prevista no art. 24, inciso II e IV, da Lei 8.666/93:

II - para outros serviços e compras de valor até 5% (cinco por cento) do
limite previsto na alínea a, do inciso II do artigo anterior, e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez;

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento de situação emergencial ou calamitosa e '
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo , ,

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - C EP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - Cnpj 02.762.633/0001-62
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máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,

contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a

prorrogação dos mpectivos contratos;

€6

C

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 conipras e

serviços gerais para a Administração.

Trata-se de importante ferramenta jurídica disponibilizada ao administrador, para uma situação

peculiar, a ser acionada sob o crivo da proporcionalidade para atender o interesse público.

Circunstâncias fáticas levaram a matéria a ser discutida no Tribunal de Contas do Distrito

Federal, em consulta genérica formulada no bojo do Processo n° 1805/2999, da qual resultou o

entendimento exposto na Decisão n° 3.500/1999, em caráter normativo e ainda em vigor. no

sentido de que:

(...) sem prejuízo do cumprimento das formalidades previstas no art. 26 da Lei

n° 8.666/93, é possível a contratação direta de obras, serviços (continuados ou

não) e bens, com fulcro no art. 24, IV, da referida norma legal, se estiverem

presentes, simultaneamente, os seguintes 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 adininistrativa 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) púb1ico(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;

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



'"·4i,' ' 'as' #1 .. SUS r'z: ·UNMÇÃODEAT.N,ÃOA ASSESSORIA"'"'"""""" ^==m JURIDICA

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;

Ci'

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 noma jurídica, considera-se uma

certa situação fática e se elegem certas condutas como obrigatórias, proibidas

ou facultadas.

Presume-se que, através dessa disciplina, atingir-se-á a satisfação de certos valores. Essa é a

regra para a situação de normalidade. A emergência consiste em ocorrência fática que produz

modificação na situação visualizada pelo legislador como padrão. A ocorrência anômala

(emergência) conduzirá ao sacrifício de certos valores se for mantida a disciplina jurídica

estabelecida como regra geral.

€J 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
F

processos de dispensa ou de inexigibilidade, deve sempre buscar atender o interesse público,

2020 Av. Fernando Gornes Oliveira. s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
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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.

Considerando que a FASI disponibiliza 20 leitos de UTIS adultos mais 38 leitos clínicos adultos

para regulação e necessidade do Estado da Bahia ao enfirentamento do Coronavírus faz-se

necessário à aquisição desses medicamentos.

€J IV - CONCLUSÃO

Por tais razões, essa Assessoria atenta-se aos aspectos jurídicos do processo licitatório, cabendo

à administração a responsabilidade integral pela definição do objeto, a justificação de sua

necessidade, de acordo com a sua necessidade.

É de bom alvitre atentar que, incumbe a esta assessoria apenas a análise jurídica, sendo de

inteira responsabilidade da Diretoria Executiva a comprovação da existência e veracidade do

fato noticiado e que ensejará a celebração do termo.

Friso, também, que o presente parecer não se atém à autenticidade dos documentos

apresentados, à compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e à pertinência das

condições negociais.

Isto posto, concluímos que há possibilidade jurídica, desde que cumpridas as providências de

praxe e atendidos os apontamentos:

l) Em cumprimento ao Princípio da publicidade, seja publicado na imprensa oficial do

Município, e quando se tratar de verba federal que seja publicado no Diário Oficial da

União-DOU, aviso contendo o resumo da dispensa como forma de garantia de eficácia do

ato administrativo;
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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 aindm a Controladoria Interna se manifestar através de

"relatórios, auditorias, inspeções, pareceres, outros documentos necessários e

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

C

É o parecer.

Itabuna-BA, 27 de julho de 2020.

Michele rrÔco
Assessora Jurídica
OAB-BA 59.866

C
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DR.(A) PROMOTOR DA 2° PROMOTORIA

DE jUSTIçA DA COMARCA DE ITABUNA -
BAHIA.

C)

FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA. funda£ão 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 FAS1,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 l5.229.287\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 silvm 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 2 l 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-I9 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.

)

i

W

"X
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C

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

C

Item 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.

8 DEXTROCETAMINA 50 MGIML FR- UNO 3600 CRISTALIA 85,03 306.108,00
AMP 10ML,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

resolucao Anvisa RDC N° 39, DE 14 DE
AGOSTO DE 2013Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar
documento do pais de origem traduzido

por tradutor oficial.

11 ENOXAPARINA, soIucao injetavel UNO 2700 MYLAN 20,00 54.000,00
40mg,subcutânea,seringa

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

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira sIn' - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
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'venda proibida pelo comerão". 1
Apresentar registro dos produtos na

Anvisa e Certificado de Boas Praticas,
Fabíicacao e Controle - CBPFC do

fabhcante conforme resolucao Anvisa
RDC N° 39,

12 EPINEFRINA, soIucao 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, DE 14 DE AGOSTO DE

2013. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do
L pais de origem traduzido por tradutor

oficial.

13 ETOMIDATO, solucao injetavel UNO 3600 CRISTALIA 16,19 58.284,00
2mglmL ampola 10mL ( R ), a

embalagem devera conter a impressão

"venda proibida pelo comercio'.

Apresentar registro dos produtos na
Anvisa e Certificado de Boas Praticas,

Fabhcacao 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.

14 FENTANILA, citrato de, solucao UNO 13500 CRISTALIA 7,40 99.900,00
L injetavel 78,5 mcg/ml.,

Frasco/Ampola d 10 ml, a embalagem

devera conter a impressão 'venda

proibida pelo comercio". Apresentar
registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Praticas,

Fabhcacao 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, soIucao injetável UNO 18000 U.QUIMICA 3,10 55.800,00
15mgl3mL ampola 3mL, a embalagem

devera conter a impressão 'venda
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proibida pelo comercio". Apresentar
registro dos pMutos na Anvisa e

Certificado de Boas Praticas,
Fabricacao e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resdução 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.QUIMICA 5,71 10.278,00
10ml, na embalagem deve conter a

descrição "venda proibida pelo
comercio". Apresentar registro dos
produtos na Anvisa e Certificado de

Boas Praticas, Fabricacao e Controle -
CBPFC do fabricante conforme

resolucao Anvisa n° 460/99. Em caso
de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do pais de
origem traduzido por tradutor oficial.

23 '" NOREPINEFRINA, hemitartarato de, UNO 4800 HYPOFARMA 3,38 16.224,00

2mg/mL ampola 4mL, deve conter na
embalagem a descrição "proibida a

venda pelo comercio". Apresentar
registro dos produtos na Anvisa e

Certihcado 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 cristalia 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 boas praticas,

fabhcacao e controle- CBPFC do
fabricante conforme resolucao ANVISA
n"460/99. Em caso do fabricante fora

do Mercosul, apresentar documento do
pais de ohgem traduzido portradutor

ohcial.

31 SUXAMETôNIO injetavel 100mg, UNO 1200 U.QU MICA 12,62 15.144,00
frascolampola; a embalagem devera
conter a impressão 'venda proibida

pelo comercio". Apresentar registro dos

Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45,600-000 - Itabuna -Bahia
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produtos na Anvisa e Certihcado de
Boas Praticas, Fabíicacao e Controle -

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

DE AGOSTO DE

VALOR TOTAL DOS ITENS: 876.540,00

C)

C

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 COVIl). 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 pmpostas 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.
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1Iao,s,F,U,N,D,A,M,E,N,T,o,s.j,U.R.Í.D,I.cAs,

Segundo o disposto no art.90 da Lei n.8.666\93:

C)

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 0'4 (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 Podenes 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.

IV- DO PEDIDO

C' 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
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AUTUAÇÃO

Processo Administrativo: n° 0228/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 042/2020

Valor Global Estimado: R$ 21.450,00 (Vinte e Um Mil e Quatrocentos Reais)

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna

Contratada: Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos ltda:

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

objeto: Aquisição de Medicamentos uso hospitalar para o abastecimento da

farmácia e enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo

Magalhães

Vigência/Periodo: Imediato

Autuação: Ao 27° dia do mês de Julho de 2020, eu Renata Bomfim Silva Oliveira,

Presidente da CPL da FASI, autuei sob o n°0228/2020, 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 DIRETOR - PRESIDENTE

Portaria N" 002712020

Dispõe acerca da revogàção 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 FASL

O Diretor - Presidente da FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA, no uso de
suas atribuições que lhe roga o art.37 l 7" da lei Municipal 1,942 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

FASL

ART. 2'. Nomear a CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASI - Fundação de Atenção á

Saúde de Itabuna, que passará a vigorar com a seguinte 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 prêsidèntè, seja o mesmo substituído por

um dos dois membros efetivos da CPL - Comissão Permanente de Lidtação.

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 Oliveira, sIn' - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia

Tel,: (73) 32 1 4-1 600 - CNPJ 02.762.633/ODQ1-62

CERTIFICAçÃO DIGITAL, SLZUSOKHCVSBVVFTVVCSGW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



^susz'z::. ,unEC§!,,:a ' m LICITAÇÕES E
W '"'"" '""""^ .W:=:='=. CONTRATOS

Processo Administrativo: n" 0228/2020
Processo de Dispensa de licitação: n° 042/2020

Itabuna: 27/07/2020

l

C

L

l Nome da Empresa CNPJl CPF:

CriS,tá|ia Produtos Químicos Farmacêuticos |tda: , 44 734.671/0001-51
EncÍereço:

Rodovia ltapira-Lindoia, Km 14 - ltapira/SP - Telefone: 19-3863-9532 - E-mail: adriano@cristalia.com,br

objeto:
Aquisição de Medicamentos uso hospitalar para o abastecimento da farmácia e enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital

de Base Luiz Eduardo Magalhães

Valor Estimado:
RS 21.450,00 (Vinte e Um Mil e Quatrocentos 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 o cancelamento da ata 087 da empresa Bahiamedic Comércio De Produtos Hospitalares Eireli, participante

e também vencedora de alguns lotes do certame pregão eletrônico n° 016/2020 (para registro de preços):

CONSIDERANDO que a empresa Okey Med Dist, de Medicamentos Hospitalares, Odontológicos Imp. e Exp, Eireli e a

empresa Riobahiafarma Com, E Dist. De Prod. Médicos E Cosméticos Ltda, participantes do certame pregão eletrônico n°

016/2020 (para registro de preços) foram convocadas e pediram desistências para o fornecimento destes lotes;

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 mitigat- (j 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, 202OC); 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 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 coronavírus COVID-19 como uma

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 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
k

gú
2020 Av. Fernando Gomes OIivèira, sIn" - CEP: 45.600-(XX) - Itabuna -Bahia

Tel.: j73) 32 )4- 1600 - C NPJ 02.762.633/000 )-62
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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 ORÇAMENT RIA: 1515- FONTE: 50 - PROjETO/ATIVIDADE: 6.443 /6.446
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.000

Processo Administrativo: n"O228/202O

Processo de Dispensa de licitação: n° 042/2020

C
i Na forma da justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, portaria em anexo, no presente termo diT
! 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.

_ _ _

_)

jV

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 27/07/2020

" r""" " "

S l
Soraia de Oliveira Salume Renata Bomfim Silva Oliveira jailma Frei as da Silva

Membro Membro Membro

, _
DESPACHO FINAL- HOMOLOGAÇÃO - DATA 27/07/2020

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

I\

/7 -

( , 'BC

Roberto Ga a Pacheco júnior Cl i

A_ , ay da Rocha._ )

Presidente Dire or Adm. Financeira

l
l

l

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.6004XX) - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 321 4-1 600 - CNPJ 02.762.633/(XX)I -62
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RATIFICAçÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n" 0228/2020, Processo de Dispensa

de licitação: n° 042/2020, realizado com Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos ltda CNPJ n°

44.734.671/0001-51, localizada na Rodovia Itapira-Lindoia, Km 14 - ltapira/SP - Telefone: 19-3863-

9532 - E-mail: adrianoç@cnstaha,com.br, referente à Aquisição de Medicamentos uso hospitalar

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

Eduardo Magalhães, no Valor Estimado: RS 21.450,00 (Vinte e Um Mil e Quatrocentos Reais), com

vigência imediata, foi publicado no Diário Oficial do Município de Itabuna, nesta data.

4w
Itabuna, 27 de julho de 2020.

Robert ama Pacheco júnior
Diretor Presidente

çm

i
i

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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RATIFICAçÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 0228/2020, Processo de Dispensa

de licitação: n° 042/2020, realizado com Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Itda CNPJ n°

44.734.671/0001-51, localizada na Rodovia ltapira-Lindoia, Km 14 - ltapira/SP - Telefone: 19-3863-

9532 - E-mail: agriang@crista|ia.com,br, referente à Aquisição de Medicamentos uso hospitalar

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

Eduat"do Magalhães, no Valor Estimado: RS 21.450,00 (Vinte e Um Mil e Quatrocentos Reais). com

vigência imediata, foi publicado no Diário Oficial do Município de Itabuna, nesta data.

'~

Itabuna, 27 de Julho de 2020.

Roberto Gama Pacheco Júnior
Diretor Presidente

d

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn' - CEP: 45.60OOQ0 - |tQbuna - Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001 ·62

CERTIFICAçÃO DIGITAL: 19Z2+0ZXPHMZUQ3WOAXLMW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Segunda feira Diáiio Oficial do
' 7,de janei/o de 2019 Itabuna MUNHIMO

2 -,Ano VII - N° 4322

Portarias

+, ..._ FASI #,L DIRETORIAUS '-.- ,UNDAÇÂOD. ATEMÇÂOÀ PRESIDÊNCIA
eu

SAUDE DE ITABUNA

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, § 7°, do Estatuto da FASI.

RESOLVE:

, Art 1" - Revogar Portaria n°O014/2015 de 03 de agosto de 2015.e

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.

e

Itabuna- BA, 07 de janeiro de 2019.

NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER
Diretora Presidente - FASI l HBLEM

Av. Femondo Gomes Oliveka, SIn' Boho: Nossa Senhoro das Groças — ttatjuna/BA - CEP: 45.60)-5542019 Tel.: (73) 3214-1 643 (Presidência) - CNPJ 02,762.633/0001-62 - E-moil: diretoria.hblem@hotmaü.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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'j:s' . ' · .' : m FAS1 - Fundação de Atenção a Saúde de Ital una
FU'NQAçÃc'DEAm¢'o _ Ill 3LEM — Hospital de Base Lui:: Edu arde' M|a{:a|hã€ !;%N1S" À :At.E)E DE ITABUNA um

.

F

Ita ímna-BA, 2,7/0° ', 202¢' '

Prezado Sr. Ludmila Sepulveda Ribeiro

Okey-Med Dist. Med, Ho::p. Odont. Importações e Exportações ].]" DA - "VIE insciriti n) CNPj: 11.3".1.77 3"0001-

05 situada na Rodovia BR - 101, SIN, Km. 5 10 Jaçetnã - Jtabuna·.B l- CEI': 45.608^5( .Telefor:t: 73-'32L -5429 -

E-mail: okey_med@hotma.l.com.

PROCESSO REFERENTE AO PREGÃO ELE7rF'.ôNI(:o 16-2(R0 ATA 039-2C'20.

Pelo presente fica a empresa notificaA refmnte às obrigações da contratú í em

{y específico a não entrega referente a AFN 1039.2019 de 10-0'7-2(2(J segundo o sctor de

Fármacia a referida AFN não foi entregue até a pr:ser.te &.ta :aasandc trallsto] r'j no

atendimento prestado pela FASI ao seu Paciente.O: materiais eni juestão são de wma

importância na assis:ência ao paciente internado em ICrSSâ Fundaçã.j. Vale irssahar tal

atitude implica em ,y"ave infração contra a Adminisüaç ãfj Pública, fie ar cio a empresa si jeira a

soHer as penalidades previstas em EDITAL.

Neste contexto, segundo a Lei 8666 de 21/06/1993 precon,iza em seus í.iigos

Art. 77.e 78 que, in 'verbis:

Art77. A inexecuç2.o total ou parcial do contrato enseja a si a rescisão, cam as

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulame:ít ).

Art. 78. Constitueni motivo para rescisão do contrat'j:
(J

I - o não cumprimento de cláusulas contmtuais, especi:hcações, 'proje :os ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratu;li:.7,, esp(2cific:açõ'!s. !projet:os e pra h)s;

Logo, a não resolutividaC.e do problema cítiCo acima culrr.ir ará ne aplicaçib das

penalidades cabíveis, conforme ])revi3to em edited.

\ l"'l '~-, ,1-.;'""\ ". 0-. Q - ., b . ç-d-" .:'

Davidson Viana Dos Santos

FISCAL DE CONTRATOS

Avenida Fernando Gomes Oliveira sIn - Bairro Nossa Senhora CiàF Gra'µs - ltabur'a/l3ahia - CiZP 45.601454
A^ w m. .n~ai':;a Há '— ~"^ -g

.m

.
.

W



¶
K

'Í#'í , ' . , , ' ) F,f,Sf -- Fundação de Atenção a Saúde de Itabuna'u'"µ"qd'akn;o E9t
HBLEM '- Hospital cIe Base l.uii Eduardo MaÊalhãe5

A 5KUDE DE ITABUNA mww'uàts
l IM l IINM ~ WW · x.mw

Itahuna-BA, 27/07/2020

Prezado Sr. Ludmila Sepúlveda. Ribeiro

Okey-Med Dist. Med. Hosp. Odont. Importações e Exportações LTDA - ME inscrita nu CNPj: 11.3ll.773.'000l-

05 situada na Rodovia BR - 101, SIN, Km. 510 Jaçanã - Itabuna-Ba - CEF: 45.608-720 'relefon¢: 73-3215-5429 -

E-mail: okey_med@hotme il.com.

PROCESSO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 16-2020 4TA 089-2020.

Pelo presente fica a empresa notificad& referente às obrigações da ç:oI]1ratad.E, .:m

C específico a não ec,trega referente a AFN 1039.2019 de 10-07-202( segundo d setor de

Fármacia a referida AFN não foi en'bm"gue até a presente data cansando transtomo ec

atendimento prestado pela FASI ao seu Paciente.Os materiais ciii questão são de su:ne

importância na assistência ao paciente internado em nossa Fundação. Vale ressal".ar que tal

atitude implica em grave inflação contra a Administraçào Públic% ficando a empresa sUj3Ítà e

,sofrer as penalidades0 previstas em EDITAL.

Neste contexto, segundo a Lei 8666 de 21,'06/1993 preconiza erri seus arti!;:og

Art. 77.e 78 que, in 'mrbis:

Art.77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, cont à$

consequências contratu&is e as previstas em lei Cgu regulament(L,

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
NC I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, proj cios ou pra:m;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos (i prazc s:

Logo, a não resolutividade do problema citado acima culminará na ap:.icaçà: da::

penalidades ciibíveis, conforme previsto em edital.
l " l

ql JIA-- l .. ,1) K-- 1 \\, .- I -77 _>C» 'L ' :'

Davidson Viana Dos Santos

FISCAL DE CONTRATOS

Avenida Fernando Gemes Oliveira sIn - Bairro Nossa Senhora das Graças - ltaburME'ahia - CEP 4EiSOk554
u ^n won eneu^^^4 n~ a 4ca% a = ~:0.
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. , FASI - FUNDAÇAO DE ATENÇAO A SAUDE DE ITABUNA
, . Av Fernando Gomes OHveka, Ncssa Senhora das G13ç3s. S/n', ltabura-Ba iié

· ' p c npj 02.762.633-0C'O1-62 l lnsc'ição Es adua! sento

, ' Fone, (073) 3214-1620 - CEP. ·:S 6 J" -554
hospital de base e-mail: suprmentoshb|em1@hotmiml.cf)m

UÁS EDL^RDO MAuLHÀEs

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
A.F. N" 1039.20

CONTRATO N° 0618/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N" 016/2020 -ATA de RF' N" 089/2020
REALIZADO EM 21/05/2020 - HOMOLOGADO EM 01/0612020 - PUBLICADO E VI 'J9/07/2Q20

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° C88R020
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES - VÁLIDA ATÉ 09/06/2021

1' TERMO ADITIVC

À
OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAçÕES E EX PCWtTAÇÕES LTDA . ME

Rodovia BR - 101, SIN, Km 510 jaçanã
ltabuna-Ba - CEP. 45 60€-750

CNPj: 11.311.773/0001-0.5 Condição Pagt": ç: mfoime F&

Fone: 73-3215-5429 Data '0/:17/2Cj2C¢

E-mail: pedido@okeymed com Lr

ITEM Especúi@ção de material Umid Quant. . _ Marca Pnço .!n.,t, Pre a.tç'tal

FENTANILÁ citrate de, soiucao inje".ave1 78,5
mcg/ml., FrascolAmpd3 cl 13 ml. a emMagom devera
conter a wnpressao "'vmda proújidâ peie comercio'

e

Apresentar registro dc s p'odutos na Anvise e Celrtitécadg
1 de Boas Praticas, f"etncaçao e Cont'o e - CBPFC do ljn (JMDADE.) 6.000 PlápoKbo· R&"â :PJ DC

fabricante conforme re's clucao Anwsa RljC N' 39, DE 14|!

DE AGOSTO DE 2J":. Em caso de fat:'rícante fora do'
mercosul, apresentar abcummto cio ::ais de origem
traduzido po" tradutor Ofre al

. ' '- a , " l; Total RS ZÔ20,00

1- Esses materials devemsmr entregues no HBLEM, com frete por conta do fc rnc ce c or;

2- Pagamento conforme est 3be'®do acima:
3- Entrega - 10 (Dez) dias ú' e is a cc Mar do teceb'mento da aule "ização de fomecmet ttj _.__, _ , ,_,, ,
4- Colocar o N° da Autoriza ;ào de Fornecimento no corpo da N Fiscal (A.FJ. Rcbcrlc Ge ma P=n» :c jumr

5- SÓ emrtir a nota fiscal mel ente a entrega da rr'ercadcria DI :"abír presi6e Ité

6- Demais condições çpnforme edita: e ata de R.P fas1 l qgjj-'l

Data .l, l

_ - _..,
A) Manter pEgndéncla ( ) Ckmús Amarroay ii Rocha
B) Cancelar pendênoa t ) Oimor Adm Fimr teirç
C) Va,or da A. Forneamento RS _ , _ , _ FASI l HBLZIK
D) Va.or das nedas fiscGis RS_ _ _ . . .
E) Valor cSa pendènc'a cancela:b RS, .
F) SupWnentação ( )
G) Valo:' Suplementa íc) _ , . ,,_,, _ Mariume Scilutninj çjç; s Sa'1ns

Cocxd' Suprin' .i t!(J

_ . _

PASIIHBLFN1

H) Ass Coord,

"N '

_ , _2,±
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OKIZY'-MED DIST. MED. HOSP. ODONT,,

!M£S'rtaçõeZe.exp,o,wA!;Ze$,e!re,lj.

'NiCO
aei, )Lj11.7nml-[E

E rid: Rocwia BR-IQI SIN? KM $lO[kja ;arú, Ita:tma-BA
CEPy|5m8-7$0FoM/FQc ',73, i21:r5429

. l pedidu@»kêq ined.comjjr

1te,buna, 28 de Ju:ho de 2020.

A Fundação de Atençà) à Saúde de Itabuna - Bahia

Processo Licitatório n' 214/2019

Pregão Eletrônico n' C25/2019

OFÍCIO N'

y l REFERÊNCIA: REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DOS ITENS N'108 e 124.

OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOS'MLARES E

ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI, pessoa jurict!ca de direito

privado, inschta no CNPJ n° 11.311.773/0001-05, com sede ria Rcc'ovia BR 101, SN, km 510,

Jaçanã, CEP: 4560&750, Itabuna - BA, representada neste ate, po" sua titula' e Sra. Ludmila

Sepúlveda Ribeiro, portadora do RG tombada sob o n' 0&23811190 SSP/BA, inscr,ta no

CPF/MF sob n° 012.66'3.705-56, residente e domiciliada na Rua José Alves dos Reis, n°: 203 G,

Apt. 402, Edifíáo Residencial Palazzo Imperiale, Loteamento jarCim 'jnião, Bai'"o .jardim Vitória,

CEP: 45.605-482, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Suíhoria,

C 0 4" · D ·

Dos ,lte,n,s~1.Q8_e~1.24 por se tomar inviável o seu fornecimento pelos fatos e motins que

serão deschtos abaixc|.

1



OKEV-MED DUST. MED. HOS P.. ODONT.

. . IMPORTAçÕES E
CiVZk n311,m(x):)-05

' "' ' §MED ::
(»43mB-750FQM/Fçx l73) 12)5542)

'jkeYjTmhçhmtcom l pedido gci í.necb:om.br :
..

Pilma facie, insta salientar que a OKEY MED é empresa idônea, com cmtiat:s com mais

de 300 (trezentos) municípios na Bahia, bem como o próprio Estack da Bahia, dé'n :'e contratos

com municípios de outros Estados, sempre cumprindo com o Fa':tua(jo, nãcj e:l jsliljo nessas

relações contratuais qualquer problema com sua conduta que a desabone.

Para além disso, 'nsta salientar que quando a presente licitante fora criad :tteve como

objetivo suprir a necessidade de atendimento ao interesse púb|iccj da Adminimçà) Pública da

melhor maneira possível, o que por certo, precede o seu SLlCèSS'j lOS procec ime "lt(l3 licitati"ios.

Entretanto, devido ao combate à pandemia do coronavírus, houverzn hão de "aver

cada vez mais impactos econômicos tantos nos setores privadcâ, quento nos s€!:d|é!s públ'cos.

(L Com isso, atualmente a presente licitante enfrenta greves con$;equên:ia'ip c:.usadas pelo

presente momento, de modo que, por ter em sua cartela de cl'ems 1TlâÍ3 Cl! 1F¢EZENTOS

municípios do estado, e por se tratarem em sua maioria de municípios que possumr ma dctaçãc'

orçamentária limitada, os mesmos fizeram solicitações acime do µèvisto poi' esi:ã ! citante.

Estas solicitaçCes em estado de cadeia geraram um de$a·:|astecimer':o repenüm do

nosso estoque, o que por consequente implicou em nova compra que veio em pr'i'çu exorbite ntes,

os quais impendem a execução do pecto que setia avençado com vosso en':e.

Ademais.

justifica-se as solicitações dos Entes Administrativos, pois se,5e-se que á ístamos 'rente

a uma séria recessão econômica, de modo que, os municípios persando no que b ;c aconmera,

e sabendo a curta dotação orçamentária que é uma rea|idad2 'üvente, anteclpa'ar' compiíis que

ocorreham no decorrer do ano.

, Sem embargo, a presente licitante não poderia quedar-se inede p ?rii!1te a :eteiiíe'~ necessidade dos entes, de maneira que, preconizando a sua es3ência, fom3cElj até onde podia.

Insta fiisar o drama que esta licitante vive, pois a interção da mesma ê ser uma peça

importante no atendimento ao interesse público, pois sabe-se a patMí "ecessidade e

dihculdade dos entes nesta luta que se está presente.

Sem embargos, tendo em vista o elevado preço quE os itens se em 'm'ram, CC "neihor

saída é a desistência amigável do compromisso pactuado, rio que tangE jlj item n' 108

2
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' OKEY'-MED DIST. MED. HOS P. ODONT.

. IMPORTAÇÕES E EXPORTA(;ÕE$EIRELI
' " opí mii.mmo

' " ' " 4í|)&ed """°'°"":'°'""""°"'"""""'""""
CEP, 'f.60&750~,iFGF C1!rW

· çsmjTmhç.'micom i pedldo@o m'ms¢.ç:cmbr

(FENTANILA, citrato Gê. solucao injetavel 78,5 mcg/m:., FrascolAmpok ':1 2 ml, a

embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo comercio" , Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Prat cas, Fabricacau € Contra e -

CBPFC do fabricante oMorme resolucao Anvisa RDC N° :39, DE f4 DE AGcs'ro DE 2i)13

Em caso de fabricantq3 fora do mercosul, apresentar documento do pais 'de origem

traduzido por tradutor oficial,) e i,t,e,m~n° 124 (GLUCONATO de cdcia 10%, sotjcao injeicvel

1QOmg/mL ampola 10mL, a embalagem devera conter a impressão "venda píoibida ¶e|o
q

comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de E1o is Pratcas,

Fabricacao e Controle ·CBPFC do fabricante conforme resdução Anvisa F O': N" 3C, DE

14 DE AGOSTO DE 2013 Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documE rito

do pais de origem traduzido portradutor ofkial.).

Por entender permissivo a liberação da licitante da cbrigação pactuadê L|lenormEnte,

tendo em vista o preço atual serimpraticável, é qu2 requer hur')i|I'!Erne|'te a desist%cia dos liens

n°108 e124.

DA LIBERAÇÃO DA LICITANTE ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPR|Rj\OBR|GA(;ÃO

NO PREçO REGISTRADO

O procedimento licitatório em comento é regido integialmente pelas Leis Federais n°

10.520 de 17 de julho de 2002, n° 8.666, de 21 de junho de 19é 3 e Decreto n.° :'.292/2013,

Deste modo, tendo em vista a aplicação das normativas é que encoritra gu.íhda no pleito

ora formulado, haja a previsão da liberação do licitante quanco o preço do mercado se tornar

maior que o preço registrado, e o fornecedor não puder cump'ir c) compromisso, se ido o prE visto

no artigo n° 19 do Decteto n° 7.892/2013, in verbis:

Art. 19. Quando o preço de mercadn tornar"se superiur aos p'eços
registrados e o fornecedor não puder :unprir o ccmpromisso, o órgão
gerenciador poderá:
l · liberar q fornecedor do compromis :o assumido, ca::o a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimenio, serr apliceção dê penalictde se
confirmada a veracidade dos motivos e am,provantes élye!le[ tados; e
11 · convocar os demais fomecedores ?Élra amgurar iguei c portunicíde de

negQciação.

3



OKEY-MED DIST. MED. HC}l$l 3. ODDNT.

, IMPORTAçÕES E ExpoRTA(:e)E$EIREL|q

cm i1311.7MQCK
' Er d: Rodovfà BR-HI $/NP KM sio Maç. ziá imbma-BA

CEke--oF-,F-G}):zI$<µ@

· ckevm@holmcdoom l pedido@o1 üymed.:om,kr

Parágrafo único, Não havendo êxito nas negcxia;3es, q Órgão gemndador deverá

pmceder à revogação da ata de registro de :)rE çc'$. a-iotando as medidas cabíveis

para obtenção de contratação mais vantajosa

Desta foma, diante de todo o exposto, é que requu a Mministraçãc Pública, a

desistência amigável dos itens n" 108 e 124.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, requer guê sejq_acolhida a solicitâçêQ ora aWe,$,ent,a,d.a^.ç,mmmi,s.

L esclarecimentos,gue $'àÀconced@a a desistência amigá'@l.S!Qs.it,e,n.s,n,':LO,EL(L1.2,4,, ante a
impossibilidade de fornecimento dos mesmos devido ao e|e\'a(|j prep, ajnfjrmE' esclare:ido

acima.

Tudo para que ocorra justiça ao caso e não haja prejuízos a nenhuma das partes,

bjuµÀUL=LcL.

OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT'JS HOSPITALARES

E ODONTOLÓGICOS EIRELI

CNPJ n° 11.311.773/0001-05

C

4
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' 'Q)' ' . ,' ,: :' M FASI ·- Fundação de Atenção a Saúde de Itabuna
l

·¢'wk """"'°' ' '"° -—-== H !3LEM — h ospital de Base Luiz Eduardo Magalhães
AS!.!JDE DEITABUNA um

umm

Iuíl' una-BA, 2:7/07 '2020

A Empresa Rio Bahia Farina Comércio e Distribuição De produtos Médicos e Cosméticos

Eirelli. Rua do Luxemburgo,S/N galpão 01 ,Granjas rurais Presidente Var,,as ,Pirajá Salvador -

Ba CEP: 41.230-130 inscrita no CNPj: 15.145.035/0001&5.

REFERÊNCIA AO PREGÃO ELETRÔNICO 016/2020 A'IA 091-2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO (188/2020

Pelo presente fica a empresa notifiçad& para, querendo, apresentar dèli:s.â no prazc de 1)5 clià':

úteis a contar do recebimento da presente notificação, relatica ao não curipíimento da cláus.uta,06
e contida em Contrato, referente às obrigações da contratada em e3pecifico lo auaso injustificado dos

itens listados na AFK 1040.2020 de 10-07-2020 referente a uão enuej,a :b: medicamentos .Os

produtos em questão são de sumé. importância para o bom funcionamento d: .iospital e em especial

aos cuidados a assistência ao paciente. Vale ressaltar que tal atituce implica cri grave infração contra a

Administração Pública, ficando a empresa sujeita a sofrer as pena'idades previs tis em EDITAL.

A não apresentação da defesa no prazo fixado, ou ceso nãn seja eliCick ,1 falta, se "á aplicada a

esta respectiva empresa as penaiidades cabíveis, confomte previsto em cc mil. Neste contexto,

segundo a Lei 8666 ck 21/06/1993 preconiza em seus artigcs Art. 77.e 78 q"ie in ve.rbis:

Art.77. A inexecução total ou parcial do con'ímto enseja ái f ua rescisão, com aq

consequênci» contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos 'Ill prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, esµecificações, pmjc 7us e prazos;C

Logo, a não resolutividade do problema citado aciru, culminará n:i ajdicação da3 penalidades

cabíveis, conforme pr'2visto em edital.

Í , ' i"' '"4 ,1? '-' L- '""·':X" -' \1'., -l · l r;' - ·"- '

Davidson Viana Dos S&nt()s

FISCAL DE CONTRATOS

.... ..-Avenida Fernando Gornes Olivõira sIn - Bairro Nossa Senhora das Graças - 1tab,,ná jBahia - CEP 45.601-554
4 m G^eb c? m¥1. a: Rèwn
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f , . ' .l m FA51 --F Fundação die Atenção a ,3aúcle de Ita buna..
""""°"^'"d° =... HBLEM - Hospital de Base Luiz Eduardo Míígalhaes

À SAÚDE DE MBUNA WOP wu
W L bm ·· ·m m u kN~x J

l

[j at tina-BA, 27/07,'21)20

A Empresa Rio Bahia Fama Comércio e Distribuição De produtos Mé:(liccks e Cosmét.cos

Eirelli. Rua do Luxeniburgo,S/N galpão 01 ,Granjas rurais President: V zr,;as ,Pirajá Salve,Cbr -

Ba CEP: 41.230-130 inscrita no CNPj: 15.145.035/0001-96.

REFERÊNCIA AO PREGÃO ELETRÔNICO 01612020 ATA 091-2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 088/2(120

Pelo presente lica a empresa notificada, para, querendo, apresentar def 2sâ no prazo de C'5 dias

úteis a contar do recebimento da presente notificação, relativa ?.0 não cunip "imento da ,y&m!L(!6,
C contida em Contrato, refmente às obrigações da contratada em específico ao atraso injustifica [h)s

itens listados na AFN 1040.2020 de 10-07-2020 referen1e a não entrega de medicamen'i j, Os

produtos em questão são de suma importância para o bom fúncioname.nto do hospital e em è3 "r>,.iâ1

aos cuidados a assistência ao paciente. Vale ressaltar que ial atitude implica en' grave infração c mitra c,

Administração Pública, ficando a empresa sujeita a sofrer as oenalidades. prevktas em EDII"AL

A não apresentação da defesa no prazo fixado, ou caso não seja elidida a falta, setá ap|.ç'i,c a a,

esta respectiva empresa as penalidades cabíveis, confo."me previsto em edital. Neste Cl ] 2":u).

segundo a Lei 8666 de 21/06/1993 preconiza em seus artigo3 Art. '77.e 78 que, iri vertis:

Art.77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a ma resrisão, ('Ml ai

consequências contratuais e as previstas em lei o u rcgulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

"" I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazo8;

II - o cumprimento irregular de cláusula3 contratuais, especificações, projetos e prazos;C
Logo, a não resolutividade do problema citado acima culminará na aiiicação das pen ii d: :(ll::}·

cabíveis, conforme pievisto em edital.

r í, ,"Lr:" "í,.... ..' J" l km. " L. <.i:' ·c, 1 ",, - ' · ' '

"'Davidson Viana Dos Smtos

FISCAL DE CONTRATOS

Avenida Femando"'3omes Oliveira sIn - Bairro Nossa Senhora ría;Zaças - 1Íabuna Bahia · c,: ZP 45.601-5 54

m i t rrwr.
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, , , ' ,¥ ' FASI- FUNDAÇÃO DE ÁTENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA
b Av. Fernando Gomes Oliveira. Sin' Nossa S. das Graças - ltabuna-E3afia

CNPj: 02 762 633-0001-€2 - Inscrição E SXiCL el - iS3/7tã
Fone. 3214-1E20 - CEP: 45.6C1-S'E4

Llàs EoLmDowGAU4E$ E-mail' sUpime1toshb}em1@hotma mm

AUTORIZAÇÃO DE FORNECMVIE YTO

A.F N" 1040.20
CONTRATO N" 0619/2020

PREGÃO ELETRONICO N" 016/2020 -Ata RP 091/2020

REALIZADA EM 21/05/2020 - HOMOLOGADA EM 01/06/2020 - PUBLICADO EM 06/07l:y}20
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 088/2020

VIGÊNCIA 12 MESES - VÁLIDO ATE C9/06,'2021
1° TERMO ADITIVO

A
RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDfCOS E COSMÉTICOS EIRELJ
Rua do Luxemburgo, S/N° Gabão 01, Granjas Rurais Presidente Vargas, Piraja
Salvador-Ba - CEP: 41 .230-1 3?
CNPj: 15.145.035/DC01-96 Conâição PaEt': Conkmn: tua
Fone: 71-3018-9886 l 3015-3867 (Neide) 1)ata: 1Q/O7/ ::?J
E-mail licitacao@riobahiafa "ma.com.br

-.-_ITEM ESpe cifiçação de Material Unid ) Qµmt Marca Preço Unit. _ PreçgTqt !!. ._'

MIDAZOLAN 50mg ¶.oiução injetável 10ml. na embalagem l
deve conter a deserção "jenda pmibida pelo comerão".
Apresentat registro ¢c5 proaxtos na Arvisa e Certificado de Ln

làOO l União. R$15,61 R$28.C ii: (JlÇ1 Boas Prattms. Fabncacao e Controle - C3PFC do fabritarte (UNlDADEi Quim1=
conforme resducao th Tl sã ri" 460'93. Et caso ce fabricante
fora do mercosul. apresentar aocumtm.o do pais de origem
traduzido per tradutor dimal. iÇ

,;1, i!::i i:;: l Total " RS 28.0E B:ü
....

P
2- Pagamento çonfotme estaoekm e:j acima

3- Entrega -10 dias (úteis) a contar do recebwnento da A F.

4.Colocar o N" da Autorizaçã) cie Fornecimento ro corpo da V.Fiscai (A.F-).
5- SÓ emitir a nota fiscal mediante a cr.tmga total da mercadoric

6· Dema:s condições »nfome ed lai e a:a de R P

Roberto G-t"a Pacnecc Jl Y-li"

Oitétj- PreddeMe

Data l__/ FREI l H3LEM

A) Manter oendência ( )
B) Canmíar pmdència ( } ____ ,
C) Valor da A Forneç|mentQ RS _ _, , ,, Oécius M mmtiay oa Re T Fi

D} Valor das notas fiscais RS.. _ ,__ _ _ _ ., _ Direto- ,idnn Financei d

E) Valor da pendénç.a cançekc c RS , _, _ F.4$i/ HBLEN!

F) Suplementação ( )
G) Valor Suplementado . _ , ,_

Marlúcia S ãlurrm ems S tf .' CIS
H) Ass Coam __ _ _ . Coo r - SuprmenW .

FASI/HBLEM

'k
\
k

E ·
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Voltar I Imprimir

e

CAIXA
CAIXA ECONÒM ICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 44.734.671/0001-51

Razão SociaI£RIsTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA
Endereço: rod itapira-lindoia s/n km14 l fazenda estancia cr l itapira l sp

l 13974-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere (j 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 obrigações com o FGTS.

Validade:06/07/2020 a 04/08/2020

Certificação Número: 2020070616530868342979

Informação obtida em 07/07/2020 14:35:23

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://wnsulWm.caixa.gov.bT,'consLl!tacn/pages/|istaEmpregadoms.jsf 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
jUSTIçA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

COM EFEITO DE NEGATIVA

Q

Nome: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPj: 44.734.671/0001-51

Certidão n°: 16486277/2020

Expedição: 20/07/2020, às 14:28:52

Validade: 15/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (MATRIZ

E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 44.734.671/0001-51, CONSTA do

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento

de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito

garantido ou exigibilidade suspensa:

0000957-85.2012.5.04.0020 - TRT 04" Região *

0001095-52.2012.5.04.0020 - TRT 04" Região *
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora

de bens suficientes.

Total de processos: 2.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos

da negat.iva (art. 642-A, § 2", da Consolidação das LeÍs do

Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da

pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou

garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
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PODER jUDIcrÁRIo

jUSTIÇA DO TRABALHO
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ié, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários

da
Divida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 44.734.671

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídicdfIsica acima identihcada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do 1nteressado(a).
CTratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,

de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.
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Certidão n° 26205084 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 20/07/2020 08:49:09 (hora de Brasilia)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sItio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br
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Prefeitura Municipal de Itapira
Secretária da Fazenda

Rua João de Moraes, 490 - Centro - ITAPIRA

CNPj: 45.281.144/0001-00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
PESSOA F|S|CAJJURÍD|CA

u"

® e '

CÓdigQ C%as\rci

000000623

Conéribuinte

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Logradoum

ROD ITAPIRA - LINDOIA

Balm

PONTE PRETA

Cidade

ITAPIRA

CPF/CNPJ

44.734.671/0001-51

Número Compiemento

00000 KM 14

CEP

13970970
UF

SP

e
A Divisão de Controle de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Itapira, a pedido da pessoa interessada, CERTIFICA,
para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa F/SICA/JUR/D/CA acima referenciada não registra débitos com
os cofres públicos municipais, até a presente data, relativamente aos tributos IMOB/L/ÁR/OS e MOB/L/ÁR/OS que são

da competência desta Municipalidade.
Fica ressalvado o direito à Fazenda Municipal de lhe exigir, nos termos da Lei, qualquer débito, tributário ou não, que,
posteriormente, venha a ser apurado.
A presente Certidão refere-se, exclusivamente, à situação do imóvel urbano e alcança os débitos inscritos na Divida
Ativa da Fazenda Municipal.

CONF/RMAÇÃO DE AUTENTICIDADE: Via Internet no endereço vvww.itapira.sp.gov.br.
CERTIDÃO, acima especificada, expedida por meio do Sistema Integrado de Arrecadação - S/A7 conforme pedido da

Pessoa Interessada.
Secretaria da Fazenda Municipal de Itapira - Divisão de Controle de Arrecadação

C Emitida às 14:20:19 do dia 23/06/2020

válida até 22/08/2020

Código de Controle da Certidão/Número 12228746BOCCA01E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



, ,, ,, Prefeitura Municipal de Itapira ,
Se.crefMa da Fazenda
Rua JOão de Moraes, 490 - Centro

b

' CNPj: 45.281.144/0001-00

Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:

12228746BOCCA01E

Emitida às:

14:20:19 do dia 23/06/2020

Válida até:

22/08/2020

Obervações:
A autenticidade e validade da prescMê certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço

http://www.itapira.sp,gov.br,'
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e MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

C

C

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

Nome: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPj: 44.734.671/0001-51

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida 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 Miais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:05:04 do dia 21/06/2020 "hora e data de Brasilia".
Válida até 18/12/2020.
Código de controle da certidão: F343.587B.1E8F.BA60
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODERJUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO N°: 1993806 FOLHA: 1/1

C

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE

FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a

06/07/2020, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: **""***"""******

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPj: 44.734.671/0001-51,

conforme indicação constante do pedido de certidão.""*""""*"**"""*"*"*"******""""*"*""**""*""""*'"""

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi

pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já

cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais

do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado

SPl n° 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1" Instância, mesmo que estejam em

Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ, A

conferência dos dados pessoais fornecidos pelo .pesquisado é de responsabilidade exclusiva do

destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes

do nome indicado na certidão (EIRELI, SIC, SIS, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de julho de 2020.

0694598
PEDIDO N°: ||
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PROCURAAÃO

OUTORGANTE:

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA., sociedade empresária

limitada, com sede na Rodovia ltapira-Lindóia, Km 14, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.° 44.734.671/0001-51 e Inscrição Estadual n.° 374.007.758.117 e filial na Avenida Paoletti,
n° 363, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 44.734.671/0004-02, e inscrição Estadual
n.° 374.016.640.119, ambas estabelecidas na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo,
representada neste ato, na forma de seu Contrato Social, por 02 (dois) Diretores abaixo
assinados, nomeia e constitui seu bastante procurador a seguir:

OUTORGADO:

ADRIANO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, casado, Coordenador de Licitações, residente e
L domiciliado na cidade de ltapira/SP, na Rua lzidoro Bovo, n° 23 Bairro Nenê Cêga, portador

do RG n.° 30.329.399-8, CPF/MF n.° 281.036.848-13 e Carteira Profissional n.° 0073217
Série 00208.

PODERES:

Exclusivamente para o fim de representar a Outorgante nas licitações em suas várias
modalidades: concorrências, tomadas de preços, registro de preços, convites e demais
formas de licitação, inclusive oferecer lances previstos nas modalidades de pregão presencial
e pregão eletrônico, junto às repartições públicas, municipais, estaduais, federais e
autarquias, podendo para tanto, assinar recursos, notificações, processos administrativos,
contratos e aditamentos junto a órgãos públicos, em especial junto ao Ministério da Saúde,
enfim assinar todos os documentos que se fizerem necessários e praticar todos os atos e
formalidades legais ao bom, fiel e cabal desempenho do presente mandato, que terá validade
até 31.12.2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte), ou até a data do término do
vínculo contratual com o Outorgado se este ocorrer antes desse prazo.

~~

Vedado o substabelecimento. ;t ,

apira/SP, 07 de janeiro de 2020. " .2-yj
1---'1 '"u'"'d""' ,'\:" 1 " """' "^ ""'" &ui\N,jL@ S. " '

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUT1 OS LTDA. ,

...míáo Santos Pâcheco
("pe i84.309.758-j7 Kanme Stwanatbo Gerolin

RG. 18.329.~ CPF. 221.011.758-51
RG. 33.065.169-9 -é°t%Z Ç;;; '""g

n UnkSMe t Rod KapKa Lln~, Km 14 ponte Preta 1taµra/SP CEP 13970-970 Tel /Fax (19)3843-9500 % 0 '\Üb S""
Cl Uniàde LI - Av. pàcmti, 363 - NOvà Itapira - Itapka/SP - CEP 13974-070 - Cx. Postal 124 - Tel..'Fax, (19)3863-9500 "u. à
'_? Unldàde tit - Ay. Nossa Senhora Assunção, 574 . Butantã - São Paulo/SP - CEP 05359-CK)i - Tei_'Fax. (ii) 3732-2250

Unidade N - Rod. Monsenhor CKxjoaldo ac Pâtvâ (SP 147) km 46,2 - Loteamento Nações Unidas - CEP 13.974-632 ltapmiSP - Tel,/Fax t¶9) 3813-8720 i

a Edificto VWerio - Rua Padre Eugèn'o Lopes. 361 - Morum - São Paub/SP - CEP 05615-010 - Tel/Fax (11) 3723-6400
D Umdade V - Divisão Laünotamta - Rua Dr Tomas Sepé, 489 - COtWSP - CEP. 06711-270 - Tel /Fax. (11) 4613-5900
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69" ALTERAçÃO E CONSOLIDAçÃO DO CONTRATO SOCIAL DO
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDAw

CNPJ n." 44.734.67 l /OOOl-51
NIRE 35201.149.612

e
Por éSte LL]struüjento, as Partes adiante designadas c qualificadas, a saber,

L JMS Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sedc na Cidade de

Itapira, Estado de São Paulo, na Rodovia ltapira-Lindóia, km 14, Poute Nova, CEP 13970-

970, devidamente insctita no CNPJ sob o n" 07.440.149/OOOl-30 c com seus atos

constitutivos arquivados na Junta Comercial do Emado de São Paulo ("JUCESP") sob o

NIRE 35.219.248, 175 ("JMS"), rmte ato representada de acnrdo com seu Contratu Social,
por seus sócios e admini4lmdores (i) Íjeí8 Scumel Stevamatto, brasüleira, viúva, emprcsãria,

portadora da Cédula de Identidade RG n° 4.583.298-5 SSP/SP c inscrita no CPF (MF) sob

n" 152504.898-85, residente e domiciliada no Parque Juca Mulato n" ll, Centro, na

Cidade de Itapira, Estado de São Paulo, CEP 13970-340. rhL7); (ii) Luiz Stemnatto Neto,

brasileiro, casado sob regime de separaçãn total dc bcns, industrial, portador da cédula de

identidade RG n° 9.249.616-7 SSP/SP c inscrito no CPF/MF sob o n° 865.890.838-00,

residcnte e dqtmiciliado na Avenida Brasil, ii" 12, Parque da Felicidade, na Cidade de

Itapira, Ê3tã<ÍQ de São Paulo. CEP 13973-255; f"Luiz'j: (iii) Andréa Stevanatto, brasileira,

divorciada, industrial, portadora da cédula de identidade RG n" 13.760.512-2 SSP/SP e

inscrita no CPF/MF sob o n" 107.939.238-67, residente e domiciliada ria Rua Engenheiro

José Francisco Bento Homem de Mello, n" l 160, Apto, ]92, Fazenda São Quirino, na

Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13091-700 ("Andréa"), e (iv) T~

8tevanatto Sampaio, hrasileiro, cmado sob d regime de comunhão parcial de bem,

fàrmacéutico, partador da cédula de identidadc RG n" 33.065.268-0 SSP/SP e inscrito no

CPF/MF sob d n" 346.731. 7 98-94, residente e dmnicüiàado Ilá Rua Padre Ferraz, 818, apto.

902, Santo Antônio, na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo, CEP 13970-347 ("Thiago"); ,. \\,

1\ ", ;T

IL OCP Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de '
Itapira. Estado de São Paulo, na Rodovia It&!jira-Lindóia, km 14, ?onte Nova. CEP Y
13970-970, devidamente inscrita no CNPJ sob o n" 07,44O.l55/oOO1-98 e cem seus ato8

,:.4" 'i PWa|&26 'g' j'í'j
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constitutivas arquivadoa na JUCESP sob o NTRE 35.220.484.987 ("QÇF"), neste ato
representada de acordo cum seu Contrato Social, por ajdmilji$trador Dr. Ogari de
Castro Páehem. brasileiro, divorciado, industxial, pcu1ador da Cédula de Identidade RG
n" 2.101.379-2 SSP/SP c inscrito no CPF/MF sob o n" 014.645.078-72, residente e
domiciliado aã Cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, Rua Um, s/n°, Ccmdmninio
Pazenda Dum Marias, Alameda dos Rosedas S/ki" Gl5, CEP 13916-4 lO rpaa"eQ°j:

III. Ricardo Santos Pacheco, brasileiro, casado sob o regime ck separação total de
beets, indusuial. portador da Cédula de Identidade RG n" 18.329.899-8 SSP/SP e
inscrito rjn CPF/MF sob o ri" 184.309.758-37, residente e domiciliado no MunicípiO dc

Cànipinas, Estado de São Paulo, na Ruh Taperebá, n° 512, Alphaville, CEP 13098-327
("ESça!go"):

W. Ogari de Cagt1ro Pacheco, acima qualificado;

V. Renata Santos Pacheco, brasilcira, dimráada, industriaL portadora da Cédula

de Identidade RG n" 22.897 552-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n° 158.634.408-

05, te,sidente e domiciliada na Capital dn Estado de São Paulo. na Rua Tamanás, n."
238, Vila .Madalena, CEP 05444-010 rR'çnata"l;

VI. Rogério Santos Paeheco, brasileiim separado judiciahnenc, industrial, residente
e domiciliado na Cidade de Campina& Estado de São Paulo, na Rua Marfhn, n" 95,

Alphãvüle, CEP 13098-354, portador da Cédula de Identidade RG n° 25.366.962-5
SSP/SP e inscrito no CPF/ BAF sob o n" 191 .122.338-03, ("Rç'fuéno3;

VIL Íris Scussel Stevanatto, acima qualificada;

VIJL Luiz Stevanatto Neto, acima qualificado;

m Kátia Stevunatto Sampaio, neste ato representado por seu inventariante Thúygo
SteVãnatLo Sampaio, braMleiro, casado sob o regime de comunhM parcial de bens,
fMmacêutico, portador cIa cédula de identidade RG [j" 33.065.268-0 SSP/SP e in8critD no
CPF/MF sub (j ri" 346.731.1 98-94, residente e dQmiciliado na Rua Padre Ferraz, 8 18, apto.
902, Santo Antôrüo, na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo, CEP 13970-347: t: ,, ;jx, ,

4.

X. Andréa Stevanatto, acima qualificada;

L
ÜnÍco8 sócios da socicdadè empresãrÍa limitada denQulinada "Cristália Pmcfuto8

'?ç'n !,, ·:X- A 1/'
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Químicos Farmacêutiço6 Ltda.". com sedé na Cidade de ltapita, Estado de São Paulo;
na Fazenda Estância Cristãia, na Rodcwia Itapira-Lindõia, km 14, Ponte Preta, CEP
l 3974-900, inscritã no CNPJ sob o n" 44,734.67 ] /OCJO1-5I, com seus atos constitutivos
devidarmntc arquivados na JUCESP sob a NIRE 35.201. 149.612 em se8são de 20 de
abril de 1972 ("SQciédade"):

têm entne si, justo e contratâdo alterar o Cántrato Social da Sociedade, mediante as
seguintes cláusulas e cQndi~

I - ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR FALECIMENTO DE SÓCIO

[.l Em dcmrréncia do falecimento da sócia KÁTIA STEVANATTO 8AMPAID e conforme

EscntuFa de Partilha, anotada no Livro 27 l, páginas 092 a 123, com registro no Tábelião

de Natas do Distrito de Sousas, úíbelião Marco Antonio de Oliveira Ca1narglDÈ, OS
herdeiros THIAGO STEVANATTO SAMPAIO e FELIPE STEVANATTO SAMPAIO recebem
por tierança em proporçõws iguais, 50% para cada um, as cotas que pertenciam a SóCia

falecida, wnfàrme a seguir:

1-2 O Sr. THIAGO 8TEVANATTO SAMPAIO, braisüciro, casado sob o regunc de
comunhão pardal de bens, farrmicêutico, portador da cédula de identidade RG n°
33.065.268-0 SSP/SP. inscrito no CPF/MF sob q n" 346.731.198-94, residente e
domiciliado na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo, na Rua Padre Ferraz, 818. apto.

902, Santo Antônio - CEP 13970-347, recebe por herança 50,0% das cotas que sua mãe
Kátia Stcvmatto Sampaio possuía, perfazendo R$ 30.000,00 (tünta mil reais),
representado por 30.000 cotas de R$ 1,00 cada uma.

l

E 1.3 O Sr. FELIPE 8TEVANATTO SAMPAIO, brusüeiro, solteiro, nascido em 18 de fcvereiro
de 1988. médico, portador da cêduk de identidade RG n" 33.065.267-9 SSP/SP, inscritt>
no CPF/MF sob o n° 356.579.328-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Bulhões, n° 35, apto. 806, Vila Clementino, CEP
04022-020, que recebê por herança 50,096 das cxjtã8 que sua mãe Kátia Stevanatto
Sampaio possuía, perfàzendo RS 3O.OQO,OO (trinta mil reais), representado par 30.000
cotas de RS 1.00 cada uma. cjb'

1.4 Diante das informações mimas prestadas a cláusula 4" do Contrato Social passa a ter a

"""°'
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"cUustm 4" - O capital social, totalmente subscrito e inleymliZado, em moeda comente

nacional, é de R$ 9OQQOO.OOQ, DO (notos milhões de neaiSl, diuidido em 9OO.QOO.àOO
(nouecentos milhões) de quotas, com uabr nominal de R$ 1, ÒO (um real) ciada uma assim
distribuídas entre os sócjâs;

aãã '" "" n" de quoÕ" """"'""'"Vaior em R$ " " TU
JMS PART7CZPA®ES L7DA 4"àTíso. DOO 449. 76O.OOO,OO" " 49, 97333%

OCP pAR1mpAçDEs L7DzL "" """ 44ÍÍ 760.000 449. 76O.OOO,OÕ 49,97333%
RICARDO SAN7DS PACHECO , 60.000 6O.OQO,OO 0,00667%
OGARI DE CASTRO PACHECJO . ai Õ"OÔ," 6Ò.OQO,OQ 0,00667%

' RENATA_SANTOS PACHECO " ' ' " """ " " u 0"0() i 6Q.OQO,OO 0,00667%
"RõURk)"SAN71aspAcHEcD

,_ 6QOOOÍ 6O.OOO,OO Q,OO667%ikiS"scUssEL S7ÊVANATTD . . "" üüiiiõ' 6O.ÕÕ"O,OO 0,00667%
LUIZ sTEM4NAn'6NETo "" "" """' "' """" ""êiõ"òôo '" """ "" bò.òoo, 00 , ""O, OO66Â"'
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parágTufo i" - A responsabilidade de cada sóciO é limitada ao ualor de suas quotas, mas
todos reSpondem saHdaiüunente pela MtegraliZação total do capital social, na jònna da lei

Punágnqfo 2" - Os sócios terão direito de prejènéncia pam pàrtiá"par do auniênto do
auntul da Sbciedáde, na p"oporçãô das quotas de gu" sejam titulares, até 30 (trinta) dias
cOntados da data da deliberuçüQ do aumenta Rndò este pmzo, os sócios terão um
adicional de IQ (derj dias paru manifestarem sua intençüo em subsereuer (ju não as
sobras do aumento db capital, Demm"do este prazo, as quotas resultantes das sobras
podenZo ser subscritas por terueirus, desde que com a anuêncüL pK)r escrito, de todos as
sócibs, "

TI - ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
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ILI Oa sócío8 dccidcuL por unmimtdade, altcrar o parágrafo 5" da cláusula 5", de forma !\
a possibilitar a outorga de procuração por 2 Dúmores. Assim, o referido parágrafo pama

a vigorar com a ·e1guj'e e;;çã°'
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COd. Autenticação: 24852011191652110794-5j Data: 20/11/2019 16:57'g?. l

Sala Digital de Fçscamção Tipo Noémd é: Ajj'S6i2MiSZ. Ê: '
.L.

Vakr TQW do Ato: RS 4,42 ". VMbu, a,á'= c"t=ira os dados dQ ãtQ 0rTL htfm/&eIQdighafZpbj us¶r È:" j

"~úgnub s" - As pnúcurações outorgadas em nome da Sociedade o séTÜO

exclusivamente por 2 (dois) Diretores, além de mencúmarem expressamente us pxieres

con./hidos, deuerüo, cam eju»çüo daquelas pa'u fns juditiais, conter prum de Uigência'

detemünado de, no máximo, 2 /dois/ anos. "

III - NOMEAçÃO DE DIRETORES

E

E

III. L Os sócios decidem, por unanimidade, nomear o Sr. FELIPE STEVANATTO SAMPAIO
e a Sta. KARIME BITTAR STEVANATFO GEROUN para o cargo de Diretorea sem
degignaçã%) especial.

III.2 Em virtude da alteração acima resolvem os sócios, de mútüQ acmrdo, alterar a
cláusula 23" do Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA 23" - Nos termas da Cláusula S" do contrato sacia!, os sócios, por

urtanimidade, rati/íazm a nomèação: a) pam o Conselho Dinetor os s'enhcmes: l) pam
Pnesidente o senhor RICARDO &§NTOS já qualí/"cado; 2) para Vice-
~-idente a senheira KARIME RTTTAR STEVAN4TTO GERQLJN, brasileim,
casaM sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de It'apira/SP,
fàrmacéutica, portadora da cédula de identidade RG n? 33.065.169-9-SSP/SP,
inscrita no CPF/ MF sob o ij° 221.01 ) .758-5 l, residente e domiciliada na cidade
de Campinas, Esuàdo de São Paulo, na Rua Rafael Sampaio, n" 387, Apto. 54, B,
Vila ArlgelinD Rossi. Centro - CEP 13023-'240. b) panu a Diretorià da Sbciedade os
s1mhl}re&' I) paru Diretur Geral a senhor RICARDO SANTOS PACHBOO, já
qualí/icudoi 2) pana Diretoes sem de$ignaçãQ especial as senhonès i) LUZZ
STEVANATTD NETO, id) ANDRÉA STEVANATTO, iii) 7HLAGO STEVANAT7D

SAMPAIO, tu) RICARDO SANTOS PACHECO, U) RENATA SANTOS PACHECO, m
ROGÉRIO SANTOS PACHECO, iutij FELIPE STEVANATTO SAMPAIO, viii)

EUYTAR STEVANATTO GEROLIM todos já quali/icczdas neste
insrtntmento. C/ as demais membtus do Conselho Diretor serão nomuídos nos termos .
do Parügrü/Ò r da Cláusula 5"." 'Ü '
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IV - ABERTURA DE UNIDADE JC
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rv'.1. 08 sócios deeidem, por unanimidade, abrir unidade na Avenida da Quaresm~,
451 - Bluco B - Distrito Industrial - Pouso A1egre/ MG, CEP 37.550-000, cam
demnünação de UNIDADE Industrial, a saber:

UnidmsunsSu8trial: Fbuso Al"gre/MG - Avenida das Quaresmeiras, n" 451 - Bloco B,

Distrito Industrial. CEP.: 37556-833.

Atjvidadçs' produção, fabricação, armazenagem, distribuição. comerdajização,
importação, exportação e U"ansporte de (i) medicamentos, (ii) pFoduto3 para saúde, (iii)

insumos farmacêuticos, (iv] produto8 de higiene e co8mc1jcos, (V) produtos quünicm e

àrmacêutioQs. M) alimentos e Buplementos nutricioimis e/ou alimentos. e há
saneantes hospitalares.

W.2. Diante das deliberações consigmdas a cláusula l" do Contrato Social Wssa a
vigorar com a seguinte rcdação:

~USULA 1" - CRZSTÁLLA PRODU7DS QUZMICOS FARALACÊU77COS LTDA. è uma

sociEdáde emWesánh limitada, com seek na Fazendá Estância CHstàlia, na Rodouia
/tapim-LindòúL KM 1 4, no Múnkípio de Itapira, neste E,studo de &ào Pátulo, mamendo as
seguintes .liliaiS e sucursais:

L' ltapim/Sp - Rodouia /tapiru-LindóiíL KM 14 - Itapim/SP - CER 13. 974-900,
CNRI: 44. 734.671/0001-51 - Inscrição Estadual: 374.007. 758.11 7 - Jucesp: 607.038 de
20/04/72. NLRE 35201 1Q%12.
Atiúidãdes: fabn'cação. industrial~o, man[pulaçâo, CXmencidiUção, diStribuição,

nqwesentaçüo, tmnspoi1e, impanaç'ãQ a exportação dê produtos químicos, farmacêutú»s,
uetehnárhs, odomDI%ico®, higiène e lhqpem; cosmétiCos, per/itines, sãntes
domissanitários em genal, produtos pam a saúde (cwrekdos/, g"áfcu, embalagens
plásticas em genal e prestação de semiços nas áreas de medicarnentos, jiumacêuticos e

ueterináhós.

UNIDADE LE ltqpihüSP - Auenida Padetti n" 363 - Noua ttapim - ltapim/SP - CER
13.974-900, CNRj: 44. 734.671/OOO4-02 - hlscri=) EstaduaL· 374.016.64Q. 119 -JuceSp¢
980. 157 de 09/07790. NZRE 35900373520.
Cb'npndeb pam os efeitos do artigo 127, inciso u, do (ÁÓ¢%U Tributário Nacional e amgo
75, lV do Câd@o Cíuil as seguintes aHuiçlades: fabricação, indusuialização, maumla'çm
comeà'cialização, distribuição, representação, transpmie; importação e eqxMaçãg de
pmdutos qutmioos, fmnaoèuticos, ueterinários", cdcmtalõgüos, higiene e timpeza,
otjsmêtieos, W©mes, saneantes domissanitários em genaj, pmdutôs pum saúde
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(mmelatos), gnájm embalqgens plásticas em geral e prestação de semiças nas áreas de
medicamentos, farmacêuticos e Ueterinânas.

UNIDIAD1E UI: São Phub/SP - Auenida Nossa &Mhom da Assunção n" 574 - Butantã -
São Raub/SP - CER 05.359-001, cnpj: 44.734.671/wo8-28 - ~nçnn EStadual'
112. 149.557. 118 -Juoesp: 195.934/95-7 dê 30/ 11/95 NTRE 35900373520,
Aliuidades': industrializaçúu, manipulação. con1emalizaçüa. dúsüibuiçüo, representuçM,

transporte, impmtação e exportação, fab§çxzo d€ pmdutos /àrmacêuiicos, quimicoS,
a'dontológicos e saneantes dQmissanitários em gemi, produtos para saúde (correlatos], e
p"esitaçüo de seruiços nas áreas de medúmnentos, fmmaoêulicos e ueterinários,

UlmADE IV: ltapirü/SP - Rodouia Monsenhor Cbdbaldo de Puiua lSp ]q7/, km %,2 -
Loteamento Nações Unidas, Ltapira/SP - CER: 13974-908, CNPJ. 44. 734.671/OQ22-86 -
1'nscri¢ão Estadual: 374.076.430, 1]7 - jUCESP: 494.007/ 154 de 27/11/2015 - NIRE

3590499865&
Lmdgae: fabrioaçúo. industnalimçãQ, manjpulação, annazencçgem, cornerual~o,
distTibuição e tmnspcme de produtos químicos, jàtmatmttims, L/eterináTio5, odontdágicosj
kigiene e linyxzu, cm'smétims. pe'jú'nes, saneaMes domissanitários em geral, produKs
pam a. scuZde ((x7mdaum), prmiukus grújíoos e eTnbalcuge= pLásticas em geral.

v: Cbha/Sp - Rua Tomás Sèpe. n" 489 - jardim da GlOriá CHiü/SP CEP.:
06711-270. CNPj: 44. 734671/002,3-67 - Inscrição Estadual: 278.609. 907. 1,12 - jUCESP:
550.961/16-7 de 27/ 12/2016 - NIRE" 359052381.59

industrialização, manipulação, cxmzerciulização, disúibui¢ão, representação,
trunsporte, importação e euK)Ttaçáo, fubricuçM de produtos farmacêuticos, químicos,
odontológiCozs e saneantes domissanitários em geral jmxiútDs para suúde (c'cjrreiate/, e
p"estaçãu tie seruiços nas árêus gíe meditumentos, Jünnaeêuticos e úèteriitários.

u' CampMas/SP - Rua (jm n." 219. Salas 11, 12, 13, 14, 15, ICi térreo e
meuuiino, Lotto Afphtauille (Rmpinas. Campinas/SP. CEP 13098-325. CN1'U:
44.734.671/ 0010-42 - lnsctiçáo Estuâual: 244,630.066.114 - JUGESR 44Q. 721/14-3 -

NIRE: 359011668141
Ah'mmes: Escritório adminiStnúiuo pam agenciamento de pedidos, desenuoluímemp dêestudos e pesquisas, setiàçds analíticas e estaúístiQQs pam os setores NTmacêuliá,s, ê '

d<missanitãrios, =erijuh1"os, alimentícios e de biotecnologia realiZaçüò dê ensaias jitsiQüs,
JTsico-químicos é micmbiblQgicas EKuu desenuduimento, controle de qualidade e
equiualênciu farmaoéuticu de fo'mas farmacéuticus estéreis e não estéreis, sólidas,

J(

semissólidas, líquidas e pura pnxhttos citostáticos.

',,,í ,N "j:' 1 !8
JJ ,, "C



r

Q TÓ,R,I,0 alZEvÈdQESBS12 '""""Ç' QE REGISTRO CMLQASPESSQK NATURA.S ...' "
e tabelionato de cni 116 m-u '." i

&1 w';ê<dmiF4LZ :7Ü bàa'vL' n :ü,m .j CL"W&ú1Si . tit .¥L'4M.FH h' "'LLULI X. · ·

" t: Autenticação oigitãr' " "" "" " "' ,": l
' . Db acordo cxxii 1", T r blKL v r, n 62 úum NdMwukmm ç m.smxii

d& S.?2¶RWà aui1mlk» Ad

aoçur~m ^~ 4 :;,' l¢Sa.Ãüterltlcação: 248520111916521107944; Data: 20/11/2019 16:57:09 l

»: g",
4'p;.'; ·.' ' Seka Dígàd de Fi=l|zação Tipo Nqimú C: AJJ5Eí72O-lADE;
"= ' u,m. Valor Total çJq AW RS 4,42 Zn"
'='... .' =" '" cmmra 0& dados do .to .m: httpsdhGIodigÍtuuphjus.b' i::

e

e

UNUMRE vu" Cbsm6pdis/SP - Rodouia SP 332, Km 138, Fbrtão A, ltapauussu. CEP
13. !5I-35Q, FWdb 22.
Atiuiciades: fubniCaçâo. industriàlizaçãD, nu1mµla^ c»mercialização, distribuição,

·epresenÊação, trunspone, inu7ortação e exµwtação de pmdutos químioos. jànnajoèu~
UetEnináyias. odonlológkos, higiene e limpem, cosméticos, perjúmes, sanaznbes
domissanitários em gemi, produtos para a saúde (cornelatas/, gMffcut embalagens
plásticas em gemi e pnestação de serviços nas áreas de medicumentos, fannacéuticos,

awnézicos, cxwrelaíbs e ueterinários.

EscrttÓviQ Adminlstm11uo: Rio de JànelmyéRj - Rua do Ouuidor, rt° 121 - 10°
PauiMento, Centro - Rb de Janeiro/Rj - CER 2O.O4O-ã30, CNPj: 44.734.67l/OOO5-85 -
Jucesp: 124.5â3/00-7 de 0'4/07/00 - jucerja: 1103388 de 19/09/2OOQ NLRB
33. 9.000. 9294-4.
Atividade: ESaitÓho administratiuo pam agenciamento de pedidos.

Escritórlo Admtnümutt~ Beb HorizonUYMIG' - Auenidá Rqja Gabaglia C 1,710 - 6"

andar · Salás 601, 6Q3, 605 e 607 - Santa Lúcia - Belo Hotüonte/MG - CEP: 30.380-457,
CNRj: 44. 734.671/OOO94)9 -Juoesp: 147.558/02-5 de 17/07/2QO2. - Jucemg: 2.819.521
de O.5/09/2OO2. NZREpmvísôrb n" 31. 999.054.061.
Atiuidad,é: Escriü5nb administÈutiuo para agenciamento de pedidos.

Escruório AdhtiMstratim: Parto AlegmRS - Auenida Iguaçu n° 525 - saba 6Q4 -
Peuüpdis - Fbm Alegrie/RS - CEP: 90.470-43a CNPj: 44.734.671/0011-23 -
Jucespc17. 787/99-3 dê 08/02/99 - Juoers: 43900930191 de 31/01/2OQ2. NZRE
43. 9. 009301 9-1.
Atiyidade: EscritO® adrninistmiuo paru agenciamento de pedidas.

Escritório Admtntstratim: CuRtibq/PR - Auenida Presidente Kennedy, n° 31?5, 1"
andar, sala lí - Edj/icio Tetris Business Center, Bairro Água Verde, na Cidade de

Cwüiba/PR, CEP 8061 O-Oló, CNPj:44. 734.671/OOl2-04 - Jucesp: 275.533/ 13-0 de
15/08/ 13 Jueepan 157Q978 de 13/07/2OOO. NZRE prodsório n" 41999037637.
âtiúMSÊ: Escm'tório administratiuo puni agendamento de pedidos-
EsMmttórió AdminimuiFNp: Saluador7BA -Auenida nulcTEdo Neues, n" L283 - Sala 7Q1 g

- EdWcio FEinpresariàl Omega — C'amihho das ÁrvOrès — Salmubr/BA · CER41.82O-Ü2Q,
Tj: 44.734.671/0013-95 - Jucesp: 225.732/99-3 de 25/11/99 - Jueek 96.233t333 de k
25 fQ2/2OOO. NZRE prouisõriò n° 29999004799.
àtüziamÈ: Escritôrb administtatiuo pam agencÍanzenbn dê pedidos.
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Adminkt!mm: FbrtateuYCE - Aueniclã Desemtmgador Morêira n" 2.120 -
Sdas 405 e 406 - Alàemu - FQTtalezulCE - CER 60.17O-QO2, CNRj: 44. 734. 67l/OO1608

- Jucesp: 152.550/ 96-3 de 0!/08/ 1996. - ,Jucec: 23. 900.252.676 de 22/07/ 1.997. N7RE
23. 9.0025267-6.
Atividade: EscTit{Srio administratiuu para agenciamento de pedidos.

E$crltórlo AdmtntstTatim: são PiaukjSP - Rua Radre Eugênio Lopes, 361 - vila

, na Cidade de São Rudo, EStado de São Füulo - CEP: 05615-010, CNRJ:
44.734. 677/0021-03 - jucesp: 186.915/08-1 de 08/ 07/2008. NIRE 35. 9. 0336461-1.

Ati{7idm£': &scritárb administratiw.

Fechado: 1úçplraY&P - Rod. SP 147 sIn - KM 41,2 - B. Macucos - ltapiiu/Sp -
CEP: 13.970-970, CNPj: 44. 734.671/002O-l4 - Júoesp: Z47.558/02-05 de l 7/07/"2OQZ.

NLRE 35902591389.
Ati%ade: Npôsiü>fechado.

lhdustml" Fbuso Alegne/MG - Awnida das Quaresmeiras, n" 451 - Bloco B,
1Mn'to lndustniàl, CEP.: 37556-833.

,Atiukiades: pmduçúa fabnkmão. annazEmagem, distribuição, cUmemialúmmQ, impQrtação.

exptmtação e transpone de (i) mediMmentos, (ii) produtos para saúde, (iii) insumos
fmnacèuticos, (iu) pmdutos de hjgiene e cosmétic»s, (U) pricxiutos químicos e farmacêuticos,

/ui/ alimentos e wplenumm nutricionais e/ou alimentog e (ãij san€antes h~italanes.

P|anágnub Único -A sociedade poderá abrir outras filais. agências elau escritórias, em

qudquer ponto do território nacional ou ex1eribr. "

0
0

V - Consolidação do contrato 6ocÍiÚ.

V. ] Por Iirn, resolvem os sócios. por unanimidade, consolidar as cláusulas do CQMFàtQ

social da Sociedade, já incxírporadàs as alterações indicadas acima. Conscquenkemente.
as cláusulas cíq contrato social da SCedade passam a vigorar com a scguinLc redação:
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"CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ n" 44.734.67l/OOO1-51
NIRE 35.201.149.612

ITAPIRA-SP

'C

e

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO

CLÁUSULA l" - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. ê uma

sociedade empresária limitada, com sede na Fazenda Estância Cristália, na ROdovia
Itapira-Lindóia, KM 14, no Município de Itapira, neste Estado de Sãfj Paulo, mantendo as
seguintes filiais e sucursais:

UNIDADE I: ltapira/SP - Rodovia Itapira-Lindóia, KM 14 - Itapira/SP - CEP: 13.974-900.
CNPj: 44.734.67l/OOOl-51 - Inscrição Estadual: 374.0Õ7.758.1 17 - Jucesp: 607.038 de
20/04/72. NIRE 35201149512.
Ativiedçs: fabricação, indusuialimçàn, manipulação, comercialização, distribuição,

rWreseTltaçáo, transporbe, impK)rtação e exportação dc produtos químicos,
farmacêuticos, veterinãrio8, odontológicos. higiene e limpeza. cosmético8, perfumes,
saneantes domissanitãrios em geral, produtos para a saúde (correiatosg, gráfica,
émbalagens plásticas em geral c prestação de servÍço8 nas áreas de medicamentos,
farmacêuticos e veterinários.

UNIDADE II: ltapira/SP - Avenida Paoletti n" 363 - Nova Itapira - Itapira/SP - CE-P:
13.974-900, CNPJ: 44.734.67l/OOO4-02 - Inscrição Estadual: 374.016.640.119 -Jucesp:
980.157 de 09/07/90. NJRE 35900373520.
Compreende. para os efeÍto8 do artigo 127, inciso ll. do
artig!o 75. lV do Código Civil.
manipulação, comercialização.

as séguintes atividadeS:
Código Tributário Nacianaj e
fabricação, industriMização,

distribuição. representação, transporte, importação e
exportação de produtos químicos, íàrmacêuticos, veterinários, odcmtolõgjcos, higiene c \ , ,
limpeza, cosmético8, perfumes, saneantes domissanitários em geral, produtos para ' ' "
saúde (correlatos), gráfica, embalagens plásticas em geral e prestação de serviços nas
áreas de medicamenuis, farmacêuticos e vétcrinárie. ;¥

h

l
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UNIDADE III: São Paulo/SP - Avenida Nossa Senhora da Assunção n" 574 - Butantã -
São Paulo/SP - CER 05.359-001. CNPj: 44.734.671/0008-28 - Inscrição Estadual:
112,149.557.118 - jucesp: 195.934/95-7 de 30/ 11/95 NIRE 35900373520.
Atividaçles: industriUmçáo, manipulação, comcrcialização, distribuição, representação,

transporte, importação e exportação, fabricação de produtos fàrmacêuticos, químicos,
odontológicm e 8anearltcs domissanitários em geral, produtos para milde (correlatos), c
preMação de serviços nas área8 de medic»mcntos, fármacéuticos e veterinãriios.

UNIDADE lV: ltapira/SP - ROdovia Monsenhor CIocíoaldo de Paiva (SP 147), km 46,2 -
Loteamento Nações Unidas, Itapint/SP - CEP.: 13974-908. CNP,J. 44.734.671/0022-86 -
Inscrição Estadual: 374.076.430.1 17 - jUCESP: 494.007/ 15- l de 27/11/2015 - NIRE
35904998656.
Atividade: tàbricaçàD, industrialização, manipulaçM, armazenagem, comercialização,
distribuição e transporte de produtos químicos, farmacêuticos, veterinários,
odontológicos, higiene e limpeza, cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários em
geral, produtos para a saúde (correlatos), produtos gráficos e ctnbajagens plásticas em
geral.

UNIDADE V: Cotia/ SP - Rua Tomás Sepé, n" '489 - Jardim da Glória. Cotia/SP CEP,:
06711-270. CNPj; 44,734671 /0023-67 - Inscrição Estadual: 278.609.907.112 -
jUCESP: 550.961/ 16-1 de 27/ 12/2016 - NIRE: 35905238159
Atividage; irldustrialimção, manipulação, comercialização, distribuição, representação,
transporte, importação e exportação, Fabricação de produtos farmacêuticos, químicos,
odomolõgicos e saneantes domissanitários ciii geral, produtos para saúde (correlatos), e
prestação de serviços nas áreas dc medicamentos. farmacêuticos e veterinários.

~AD'E 'YI: Campinas/SP - Rua Umbu, n.° 219, Salas 11, 12, 13, 14, 15, 16, térreo e
mezanino, Loteamento AJphaviüe Campinas, Campinas/SP, CEP 13098-325. CNFU:
44.734.67 l/OOlO-42 - Imcriçào Estadual: 244.630.066.114 - jUCESP: 440.721/14-3 -
FURE: 359011668141
Ativjdades: Escritório adlnjni8tratiw para Rgenciamento de pedidos, desenvolvimento de
mudos e pesquisas, serviços analíticos .e estatísticos para os setores farmacêutico"%
domissanitários, veterirjãno8, alimentícios e de biotecnologi% "ealização de ensaios
íisico& rrsicu-químicos e microbio!ógicos para desenvolvimento, controle de quálidack e
èquLmléncia farmacêutica de formas farmacêuticas estéreis e não e8têreis, sóljda8,
semissólidas, liquidm c para produtos citostáticos.

,3,\,}'
'W

Jt
mDADE VII; Cosmópolis/Sp - Rodovia SP 332, Km 138, Portão A. ltapavussu, CEP
13.151-350. Prédio 22. "
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Atividades: Fabricação, industrialização, manipulação, comercialização, dimibuiçào,

rcp=entação, tramporte, importação e exportação de produtos químicos,
farmacêuticos, veterinários, odontológicos, higiene e limpeza, cosméticos, perfumes,
saneantes domissanitários em geral, produws para a saúde (correlatos), gráfica,
embãlãgens plãsticm em geral e prestação de servÍçD3 nas áreas de medicainentm,
farmacêuticos, cosméticos, correlatos c veterinários,

E6critório Admmjstratlvo: Rio de Janeiro/Rj - Rua do Ouvidor, n° 121 - 10°
Pavimento, Centro - Rio de Janeiro/Rj - CEP: 20.04O-O30, CNPj: 44.734.671/0005-85 -
Jueesp: l'24.503/00-7 de O4/O7/00 - jucerja: l 103388 de 19/09/2000. NIRE
33.9.000.9294-4.
Atividade: Escritório admimstrativo para agenciamento de pedidos.

EscritÓrio Admmstrativp: Belo Horizonte/MG - Avenida Raja Gabaglia n° 1.710 - 6°
andar - Salas 601, 603. 605 e 607 - Santa Lúcia - Belo HDrizonte/MG - CEP: 30,380-
457, cnpj: 44.734.67 l/OOO9-09 - jucesp: 147.558/02-5 de 17/07/2002. - jucem
2.819.521 dc O5/09/2002. NIRE provisório n" 31.999.054.061.
Atividme: Escritório administrativo para agenciamento de pedidoa

Porto AJegre/RS - Avenida Iguaçu n" 525 - sália 604 -
Petrópolis - Porto Alegre/RS - CER 90.470-430, CNPj: 44.734.671/0Ol1-23 -
Jucesp: 17.787/99-3 de 08/02/99 - Jucers: 4390093Ol91 de 31/01/2OÔ2. NIRE
43.9.0093019-1.
Ativigme: Escritório administrativo para agenciamento de pedidos.

E8critôrio AdminMmüvo: Curitiba/PR - Avenida Presidente Kennedy, n" 3 liS, r
andar, sala ll - Edifício Tetris Buüness Center, Bairro Água Vetde, na Cidade de

Curitiba/ PR, CEP 8061O-OlO, CNPj:44.734.67l/OOl2-04 - Jucesp: 275.533/ 13-0 de
15/08/ 13 - Jucepar: 1570978 de 13/07/2OOO, NIRE provisório n" 41999037637.
Atividade: Escritório administrativo para agenciamento de pedidos.

mrltório Admimmvp: 8alvadorjBA - Avenida Tancredo Neves, ri? 1.283 - Sala 701
- EcUcio Empresarial Omega - Caminho cÍã8 Árvores - Salvador/BA - CEP:41.820-02O· \\
CNPj: 44.734.67l/ÕOl3-95 - Juccsp: 225.732/99-3 de 25/! 1/99 - Juceb: 96.233.333
de 25/Q2/2OOO. FURE FuxT~rio n" 29999004799. '
Atividme: Escritório administrativo para agenciamento dc pedidos. \

E8çlrit6rio Mmjmumvo: FortalezajCE - Avenida Desembargador Moreira n" 2.120 -
Salas 405 e 406 - Aldeota - Fortaleza/CE - CEP: 6O.I7O-OO2, CNPj: 44.7 4.671/0016-

,,_ .,,,ès)'" !
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38 - Jucíesp: 152.550/96-3 de 01/08/1996. - .Jucec: 23.900.252.676 de 22/07/1997.
NIRE 23.9.0025267-6.
&gyiggsk: Escritório achMnMrativo para agenciamento de pedidos.

M_itõdo Adminimativo: ao Paujo/SP - Rua Padre Eugênio Lopes, 361 - Vila
Progredior. na Cidade de São Füulo, Estado de São Paulo - CEP. O5615-OlO, CNPj:
44.734.67 1/002 I-O3 - jucesp: 186.915/08-1 de 08/07/2008. NIRE 35.9.0336461-1,
Atividade: Escritório administrativo.

~8lto FechadQ: Itapíra/SP - Rod. SP 147 s/n - KM '4 1,2 - B. Macucos - Itapira/SP -
CEP: 13.970-970, CNPj: 44.734.671/0020-14 - Jucesp: 147,558/02-05 de 17/07/2002.
NIRE 35902591389.
Ativi(ktde: Depósito fechado.

Unidade Indmüiaj: Pouso Alegre/ MG - Avenida das Quaresmeiras, n° 451 - Bloco B,
Distrito Industrial, CEP.: 37556-833.

Atividâdcs: µodução, fabricação, armazenagem, distribuição, comercialização,
importação. expQrt&ção e transporte de (i) mcdicamentos, (ii) proch.Lto8 para s:ãúdc, (iii)
insumos farmacêuticos, (iv) produtos de higiene e cosmCticos, (v) produtos quimico8 e
farmacêuticos, (vi) alimentos e suplementos nutricionais e/ou dimentos, e (vii)

sancantes hospitalares.

Parágrafo Único - A sociedade poderá abrir outras filiais, agências c/ou c3critório8, em

qualquer pcmto do território nacional ou exterior."

r

t

¢J DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA 2" - o abjeto da Sociedade consiste em:

I.- Fabncação. industrialização, manipulação, comercialização, distribuição,
representação, transporte, prmtação de serviços, importação e exportação de:

a) produtos químicos c farmacêuticos; '\y
b) produtos ajimenticios e nutriente3 em gcraj;
C) produ to8 de higiene, limpeza, cosméticos, perfumes e saneantes dumissanitário8;
d) produtos homeopáticos em geru
C) produtos odontológicos em geral e correlatos;
f) produtos e defensivos agrícolas, animais e veg¢tais;

, , '""7'^"' L G "
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artigos e materiais plásticos para embalagem c acondicionamento, impregso ou

não:
h) pruduws químicos c matérias-primas para a indústria farmacêutica; e,

i) exploração e aproveitamento de jazidas minerais no território nacional,

èxploração. industriahzação e comércio de águas minerais.

n.- Desenvolvimento de estudos e pesquisas, serviços analíticos e estatísticos para os

setxjres farmacêuticos, domissani@os, véterinários, alimentícios e de biotecnologia:

III.- Realização de ensaios físicos, físico-químicos e microbioiôgicos para

desenvolvimcmto, controle de qualidade e equivalência farmacêutica de formas

farmacêuticas estêrei8 e não estéreis. sólidas, semissólidas, liquidas e pam produtos

citostãticDs

hrãgmfo Único - A Sociedade poderá ainda desenvolver atividade de:

a) flarestammto e/ou mflorestamento, bem como a administração de projetos de
florestamento e/ou reaorestamen[o;

b) impressão de material escolar e/ou didático; e

c) material para uso indumria) t: comercial para propaganda e ouito8 fins, inclusive
litografados.

DO PRAZO DE DURAçÃO

CLÁUSULA 3" - O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 4" - O capital social, totalmente subscrito e integrali7adD, em moeda corrente

nacional, é de R$ 9OO.OOO.OOO.OO (novecentos milhões de reais), dividido em
9OO.OOO.OOO (novecentos milhões) de quotas, com valor naminal de R$ 1,00 (um real)

cada uma, assim distribuídas cntre os sOWs: J}:, ,

" ,J

8ócío8 " N" de quotas VAlor em RS l " %
iiás PARTICIPAÇÕES LTDA. 449.760.000 449.76O.OOO,OO j 49,97333% \

_.OCP PARTICIPAÇÕES LTDA. 449.760.000 449.76O.OOO,OO 49,97333%
Éjcardõ santos pacheco ""C8ooo 6o.ooo,oo l 0,00667%

,;j t' gèt'^ J s:L J-'Z t'
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ogãíu de castro pacheco i """ "GÕ.Õoõ" 6o.õoq,oo l o,ooí567%

RENATA SANTOS PACHECO l , 6"0.000 6"O.OOO.OO 0,00667%
ROGÉRIO SANTOS PACHECO " 60.000 6O.OOO,OO 0,00667%tRIS SCUSSEL STEVANATTO _)

" 60.000 6O.OOO,OO 0,00667%

LUIZ 8TEVANATTO NETO ' "" 6O,OÕÕ" " "" 6O.OOÕ 00 0,00667%
TillAGOSTÈVANATT'O SAMPAIO "" "3O.OOÕ" 3O.OOO.ÕÒ ""'O,OO333!Í6

FELIPE STEVANATTO SAMPAIO l 30.000 3O.OOO,OO " 0,00333%
l ANDRÉA STEVANATTO 6O.ÕÕO """ 6O.OOO,OO " 0,0066796

' TOTAIS 9OO.OOO.OOO,OO 9OO.OOO.OOO,OO 1OO,OO

Parágrafb 1" - A responsabilidade de cada sócio è limitada ao valor de suas quota8, mas
rodoss respondem solidariamente pela integralização total do capita] social, na forma da

lei.

Parágrafo 2" - Os 8òcío8 terão direito de preferência para participar do aumento do
capital da Sociedade, na proporção das quotas de que sejam titulares, até 30 (trinta) dias
contados da data da deliberação do aumento. Findo esté pruzo, os sócios terão um prazo
adicional de lO (dez) dias pam manifestarem sua intenção em subscrever ou não as
sobrm do aumento do capital. Decorrido este prazo, ã8 quotats resxlltantc~¶ das sobras
puderão ser subscritas por terceiros, desde que com a anuência, por escrito, de todos os

sócios.

DA ADMINISTRAÇAO DA SOCIEDADE

e

\
I

'l
, k

' l '
t.

CLÁUSULA 5" - A Sociedade será gerida e administrada por Conselhcims integrantes do
Conselho DWtar, em número de até 7 (sctc), c Dir'etorçs, cm número de atê 7 (ete),
sendo um deles o Diretor Geral e os demais diretores sçm designação específica Os
Diretorm e membros do Conselho Diretor serão eleitos em ato wparado. Os Diretoresr,
rmponsáveis pelas ações executivas e pela gestão ccytjdiEUna da Sociedade prestarão
contas e se reportarão ao Conselho Diretor. Salvo no caso do Dr. OGARJ DE CASTRO
PACHECO, caso ocupe o cargo de Presidente do Conselho Diretor, cujo período dc gestão
perdurará até a sua renúncia, perda deúnitiva de capacidade civil ou morte, os demais ,\1 'Conselheiros e Diretore8 serão eleitos para períodos de até 2 (dois) unos de gestão, 4)

permitida a reeleição. A indicação, eleição, substituição e dcstiruição dos ConselheirDs e
Diretores será levada a efeito pelos sócios com observância das normas e condições I
estabelecidas nesta Clau8ula 5" e 8élj8 parágrafos. Eventual afiastamento voluntário e
temporário ao cargo de Presidentc do Conselho Diretor, em hipótese álkµma, significa

,
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renuncia Ei prerrogativa ou a qualquer direito ou poder cíd DR. OGARJ DE CASTRO

PACHECO de retornar ao cargo de Residente clo Conselho Diretor por prazo

indeterminado.

Parãgndb l" - 2 (dás) Cbnselhciros serão designados pela sócia JMS PARTICIPAÇÕES

LTDA., antes qualificada; igual número pela &ócÍa OCP PARTICIPAÇÕES LTDA., antes

qualificada e 3 (três) Conselheiros serão designados em conjunto por Sòcijos

reprewntando 2/3 (cíqí8 terços) do capital social. O Cunselho Diretor terá a competência

a de atribuída neste Contrato Social. Um dos Conselheiros eleitos pela 8ócÍa OCP

PARTICIPAÇÕES LTDA-, antes qualificad% e um dos Conselhciros eleitos pela sócia JMS

PARTICIPAÇÕES LTDA., antes qualificada, deverão ser, respeetivamcntje. os sócios

fundadorm Dr. OGARI DE CASTRO PACHECO e JOÃO MARLA STEVANATTO, ou os

respectivos descendentes consanguineot: destes. Dentre os Conselheiros eleitos pelas
sócias OCP PARTICIPAÇÕES LTDA. e .JMS PARTICIPAÇÕES LTDA., serão eleitos o

Presidente e o Vice-Presidente, cujos cargos deverão 3€t gE!monamente ocupados por

membros de8cendentes consanguíneos do Dr. OGARJ DE CASTRO PACHECO e do JOÃO

MARIA STEVANATTO, incluindo a powihilidade dc ser eleita a Sra. tris Scusscl

Stevanatto. [nexi8tindo consenso entre as sócias OCP PARTICIPAÇÕES LTDA, e JMS
PARTICIPAÇÕES LTDA- na escolha do Presidente e do Viec-Presidente do Conselho

Diretor, será adotado o rodizio nas escolhas, levando em conta o último preenchimento

dos referidos cargo's efetivados por consenso.

e
C)

Parágrafo 2? Durante o afastamento voluntário e temporário do sócio fundador Dr.

Ogari de Castro Pacheco do cargo de Presidente do Conselho Diretor, em decorrência dos

efeitos do art. 54, inciso Ill, alínea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, o representante da OCP PARTICIPAÇÕES LTDA, no Conselho Diretor seriá o

sócio Ricardo Santos Pacheco. A partir da posse do Dr. Ogari de Castro Rachcco ao cargo

de Senador pelo Estado de Tocantins, ê nomeado como Presidente do Conselho Diretor

Ricardo Santos Pacheco, sócio e descendente consanguíneo do Dr. Ogari de Castro

Pacheco. Para garantia do pleno exercício da prerrogativa do Dr. Ogari de Castro

Pacheco em retornar ao cargp vitalicio de Presidente do Conselho Diretor da Sociedade,

quando ncmse sentido manifeMar intere8se, em período no qual não esteja empossado no , .cargo de Senador do Estado do Tocantins, sçja antes ou após eventual posse, as sócias tb^

OCP PARTICIPAÇÕES LTDA. c JMS PARTTCIPAÇOES LTDA. deverão acompanhar e votar

em conjunto com o sócio fúndador Dr. ogm de Castro Pacheco na nomeação e po8sc do
Dr. Ogari de Castm Pacheco como Presidente do Conselho Diretor da Sociedade, por

J\

prazo indeterminado, e em substituição a quem quer que esteja ocupando tal cargo.
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Parágrafo 3" - Os Diretores serão indicados aos sócios pelos membros do Conselho
Diretor. O Diretor Geral sem designado pela sócia OCP PARTICIPAÇÕES LTDA., antes
quali&ada e peia sócia JMS PARTICIPAÇÕES LTDA., antes qualificada, de comum

acordo. inexiMindo consenso entre ã8 referidas 8ÓcÍã8 na escolha do Diretor Geral, o
Conselho Diretor deverá decidir sobre a escolha por maioria dos Conselheiros. Na caso
de vacância do Diretor Geral, tanto o Presidente do Conselho Diretor como o Vi+
Presidente do Conselho Diretor poderão praticar os atos de competência dD Diretor
Geral. até que outro seja nomeado para o cargo. Persistindo, por qualquer razão, a
impossibilidade de escolha ser decidida no Conselho Diretor, c) cargo deverá ficar
vacante atê que os quotistas desta Sociedade decidam sobre o tema, por votos
correspondentes a 2/3 (doi8 terços) do seu Capital Social. Os Diretores poderão ser
também nomeados para q cargo dc Consélheiros.

Parágrafo 4° - Observada a competência do Conselho Diretor, cümpetirá aos Diretores a
prática cIe todos os atos dc gestão e administração da Sociedade, obscrvado o seguinte:

a) O Diretor Geral orientará a atividade societária e qs Diretores sem
designação especifica exercerão as atividades que lhcs torem tttribuidas peSo
Conselho Diretor, cm reunião mpcciaj;

b) A Sociedade deverá ser rcpresentadà perante terceiros por 2 (doisl
Diretores, independentemente da desigpação, cm todas as atividades rotineiras de
administração societária e na prática cío8 atos dc gestão de naturem fiscal,
trabalhi3ta e previdenciária, assim como os de relacionamento ordinário conj
terceiros, especialmente os árgãos de adminisrração pública federal, estadual,.
municipal e suas autarquias, observando o disposto no8 incis@s seguintes;

.
t

l

t

$ l
' ' 'àlg ',
" i,
k

.

-:"
,P,9.

C) Será necessária a assinatura do Diretor Geral, em conjunto com outrp
Diretor, para a validade de atos que importem: I - aquisição, oneração, alienação

ou compromis$ç)8 que envolvam bens móveis de valor individual igual ou superio'ç

a, R$ 5O.OQO,OO (cinquenta mil reais) ou bcns imóveis da Sociedade de qualquerj

valor. TI - aquisição, oneração, aLicnação ou compromissos que envolvam direitos

relativos a registro8 de produtos junto Ei Agência Nacional de VigiliincU Sanitária

- ANVISA - ou Órgãos equivalentes no exterior e a tecnologias e pcsquisas "

referentes ao de8envoh"imjento dc novos produtos: Ill - outorga de procuração com

poderes para a prática dos atos espcciíicados nos incisos anteriores; IV - k"
representação da Sociedade em juízo, ativa e passivamente; V - constituição de

mandatários.
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Pxrágrafo 5" - As procurações outorgadas em nome da Sociedadc o serão

exclusivamente por 2 (dois) Diretores, e, além de mencionarem cxpre53alnente os

poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fin3 judiciais, conter prazo dc
vigência determinado dc, no máximo, 2 (dois) anos.

Parágrafo 6° - Os seguintes atos dependerão, para serem praticados pelos Diretores, da.

préviâ aprovação do Conselho Diretor, observado o quórum determinado para a

deliberação como a seguir:

a) enquanto apenas o Senhor Dr. OGARI DE CASTRO PACHECO for
Conselheiro, mediante deliberação que conte com o voto fiavorável desté'
Conselheiro; durante o período de afàMmnento temporário do Dr. OGAR! DÊ

CASTRO PACHECO estabelecido no Parágrafo 6". mediante deliberação que cont¢'
com o voto favorável da maioria absoluta dos Conselheirou [ - quui8quer
propostas a serem submetidm ã deliberação dos sócios; n - quaisquer atos que
envolvam a aquisiçM, oneração ou alienação de direitos de propriedade industrial
e direitos autorais ou que obriguem a Sociedade ou exonerem terceiros dc
obrigações para cam ela de valor individual igual ou :superior a R$ 2O.OOO,OO
(vinte mil reais) ou que, em conjunto c durante 30 (trinta) dias corridos, Lenhará
valor individual igual ou superior a R$ 2O.OOO,OO (vinte mil reais) ou que, em
conjunto e durante 30 (trinta) dias ciorridos, tenham valor igual ou superior a R$
lOO.O(jO,O0 (cem mil reâs); III - fixação da remuneração dos Diretores, inClusive O
Diretor Presidcnte Executivo, bem como de empregados e pre1gtadore8 de servÍço8
cuja remuneração mcnsál ou tcjtai seja superior a RS )O.OOO,O0 (dez mil reais); e
lV - cscolha de Diretores, empregados ou premadores de serviços que sejanti
parentes dos Diretores ou dos empregados:

', ;j

W ' l

, "" ;/

b) sem prejuízo do previsto na" alínea precedente, mediante o voto favorável da
maioria absoluta dos Conselhàrosi eleitos: l - quaisquer propostm a serem
mibmetidas â deliberação dos sócios pelo Presidente ou Vice Presidente dó
Conselho Diretor; 11 - quaisquer atos que envolvam a aquisiçãD. oneraçãO ou
alienação de direitos de propriedade industrial e direitos autorais ou que
obriguem a Sociedade ou exonerem terceiros de obrigaçõess para com ela de valo" çjjµ

individual igual ou superior a RS 2O.OOO,OO (vinte mil reais) ou que, em conjunto
e durante 30 (trinta) dias corridos, tenham valor igual ou supmior a RS
1OO.OOO,OO (cem mil reais); Ill - fixação da remuneração CÍCbS Diretores, irichísúv.e o \4
Diretor Presidente Executivo, bem como de empregados e prestadores de serviços
cuja remuneração mensa] ou total seja superinr a R$ lO.OOO.OO (dez mil reais); e

\Lyjc:-,A "gMa'8de26 "Z!'"" .,g64j
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lV - escolha de Diretores, empregados ou prestadores de serviços que ©am

purentés do8 Diretores (jUl cIos empregadms; V — aquisição, oneração, alienação ou

compromissos que envolvam ben& móveis de valor individual igual ou superior a

RS 5O.OOO.OQ (cinquenta mil reais) ou bens imóveis da Socicdade dc qualquer

valor; VI - aquisição, oneração, alienação ou compromissos que envolvam direitos

relativos a registros de produtos junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária

- ANVISA - ou òrgRos equivalentes no exterior e a tecnologias e pesquisas

referente8 ao desenvolvimenro de novos prodútú® e VII - outorga de procuração

cnm puderes para a prática dos atos especificados nos itens anteriores.

P8rãgmfo 'r - Os sócios realizarão reunião de sõcio,s com o objetivo único de esdarccêr

a data de retomo do Dr. Ogari dc Castro Pacheco atj cargo de Presidente do Conselho

Diretor, caso assim ele venha a manifestar iMéresse, cm período no qual não esteja

empowado no curgo de Senador do Estado do Tocantins, seja antes ou após eventual

posse, contendo os seguintm texros:

e
,j.

l

K

r

Yjs 8õcío8 esclarecem que em [data] haverá Reunião Extraordinária dc Sócios,

oc'assiào em que sócio tundador, Dr. Ogari dc Castro Pacheco, brasileiro,
divorciado, indumial, portador da cCdula de identidade RG n." 2101.379-2

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sQb o n." 014.645.078-72, residente c domiciliado

no Município de Campinas, Estado dc São Paulo, na Rua Araçá, n." 2.293,

Aiphaville, CEP 13098379, manifestou interesse em retomar ao cargo de

Presidente do Conselho Diretor da Sociedade, tendo a referida manifestação

considerada o imediato exercício da exdugiva e personalíssima prerrogãtiva de

sócio fundador e, portanto, rctomo ao cargo de Presidente do Conssclho Diretor da

Sociedade. O retomo ao cargo dc Kesidentc do Con:sdh.o Diretor pelo Dr. Ogari de

Castrn Pacheco, com a sua nomcação e posse, neste ato, C deliberada com a

concordância do próprio sócio fundador, acompanhada da concordância dos

representantes da OCP Participações Ltda. e da JMS Participações Ltda-, nos

termos do aju8tado no Parágrafo §2°. da Cláusula Quinta do Contrato Social da

Sociedade.

.,· ':y
Consequentemente, dcsdc a referida data, [fica o atual Prmsidente do Consclho '"l
Diretor. [namej, dmütuidu de seu respectivo cargo, não cabendo a ele qualquer

prerrogativa inerente ao cargo] OU, CONFORME O CASO [ó atual Presidente do
Conselho Diretor, Sr. jaomej, passa a ocupar o cargo de Vice Prêsúdente do .

Cctnselho Diretor, com a des[iluiçãQ do então Vice Pnmdente do Conselho Diretor, J('

. 3

.
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Sr. [nome]. não cabendo a ele qualquer prerrogativa inerente ao cargo. Em virtude
' de sua destituição] "

CLÁUSULA 6" - O Canedho Diretor c os Diretores reunir-8e-ão Bempre que julgarem

rlece85àrio du mediante convocação dc sócios que representem, no minimo, 2/3 (doi8
terçosj do capital, com 5 (cinco) dias de antecedência e especificando o dia, hora e locál
da reunião, bem como a ordem do dia. c 8ó sobre ela poderá haver deliberação, a menos
quc todos acordem diferentemente. Salvo decisão em contrário da maioria dos

e Conselheiros eleitos, haverá reuniões ordinárias mensais do Conselho Diretor.

DAS ASSEMBLEIAS DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 7" - A assembleia è um órgão dc deliberaçàç) dos sõcío8 quotistas.

CLÁUSULA 8" - As assembleias dos sócios serão ordinárias c extraordinárias. A

assembleia ordinária deverá realizar-se uma vez por ano, dentro dos quatro mcsè8
eguintes ao têrminQ do exercício social, a fim de:

a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o
de resultado econômico do exercício;

b) noméar os adminis'"adoréa, quando for o caso; e
c) deliberar sobre outros assuntos da ordem do dia.

e
CLÁUSULA 9" - Sem prejuízo do disWsto nas demai8 dáusula8 dmte contrato social e

na lcgisíaçào vigente, cujo "quorum" dc aprovação deverá ser observado, as matérias

abaixo relacionadas dependerão sempre dc aprnvação dos sócios repre8entando, pelo
menos, 2/3 (dois terços) do capitd social:

a) a aprovação das demonstrações financeiras e distribuição de lucros:
b) a fixação da remuneração global dus membros do Conselho Diretor e cíd3

E

t

Diretores;
l) a nomeação e destituição de liquidantes e u apreciação dc 8UâS contas; e,

d) a dec)sãQ sobre recuperação judicial ou cxtmjudicial e falência quc envolva a

Sociedade,

rarágmfo Único - Sem prejuizu de "quorum" maior estabelecido em lei, as demais

'dciiberações smão tomadas por sóáos representando a maioria dD capital sociaL
' k

- ·"\7' \Lbe)€" :\i,
". ·' " Página 20 dc 26
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CLÁUSULA lO" - A ccmvocação das assembleias exh aordiuárias dos sócios será fcita por

l sócios que representem. no minimo, 2/3 (cíoí3 terços) do capital, com 8 (oim) dias de
antecedência, pr meio de carta com aviso dc recebimento, dirigjda aos demais sócios,
com especificação da matéria constante da ordem do dia, horário c local da reúnião.

CLÁUSULA 11" - Fica dispensada a pubjicação de convocação, quando todos os sócios

comparecerem ou 8c declararem, por escrito, cientes do bocal, data e ordem do dia para a
realização da assembleia.

,./'
CLÁUSULA lV - As assembleias serão presididas e secretariadas por sócios eacolhidos

entre os presente3.

CLÁUSULA 13" - A assembleia dos sócios instalar-se-ã com a presença de titulares de,

rio mínimo, 2/3 (dois terços) cíd capital social, podendo o sócio ser representado por
outro &ócío OIl por procurador, mediante outorga de mandato com prazo de um (l) ano.

CLÁUSULA 14" - As assembleias de sócios são dispensáveis quando todos os sõcío8

decidirem por escrito, sobre a matéria que seria objeto de deliberação dessas
assembjeiasx

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA 15" - Nenhum chis sócios poderá onerar, de qualquer forma, SUã8 quotas

sem o prévio coIlsentimenTo, por mcrito, de quotistas remanescentes que representem,
no minimo, 2/3 (dois terços) do capital social.

e CLÁUSULA 16" - O sócio que desejar ceder, transferir, vender ou alienar, total ou

"parcialmente suas quotas ckverá notificar, por escrito, os sócios remane3cente8,
informando-os do preço e condições da negociação par ele pmtendida6. Dentro dos 30
(trinta) dias subsgequentEB à notificação, os sócios remanescentes terão preferência para
á aquisição das quotas ofertadas, na proporção do número de quotas de que sejam
.titulares, valendo seu silêncio como renúncia, caso em que referidas quotas podcrào ser
oferecidas a terceiros, nas mesmas condições ofertadas aos demai3 sôcío8. c-à\"

Hr7ágmb Primeiro - Fica assegurado às sócias OCP PARIICIPAÇÕES LTDA. e JMS
PARTICIPAÇÕES LTDA., antes qualihcadas, o direito de transferirem a seus sócios, \
quotm do capital da Sociedade, com isenção dQ direito de preferência assegurado aos
demais 5ócío$ nos termos do "caput" desta cláusula.
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PürágradEb Segundo - Com precedência sobre o diineito de prefèrência previsto no "caput"
desta cláusula, mas sem prejuízo da sub-rogação estabelecida no parágrafo seguinte, e
desde que a decisão sçja aprovada par sócios representando, pelos menos, 2/3 (dois
terços) do capital social, excluídos os votos dos sócios cujas participações societárias
devam ser alienadas, tais participações deverão ser adquiridas pela própria Sociedade, à
conta de lucros acumulado3 e reservas dc lucros, redução do capital social. mas
com redução do número de quotm em que o mesmo se divide, e canceladas. Para efeito
da aquisição das quotas da Sociedade por ela própria, prevalecerão as mesmas condições
pretendida8 pelos sócios ofertantes,

ParágrafO Terceiro - Caso as sócias OCP PARTICIPAÇÕES L-TDA. e JMS
PARTICIPAÇÕES LTDA., untes quálificadas, deixem dc exercér seus direitos de

preferência, no todo ou em parte, esse direito será, automaticamente, transferido ão9
sócios dessas sociedades na proporção dm participações societárias de cada um deles
nas referidas sociedades, o que deverá ser comprovado à Sociedade. Da mesma mandra,
caso qualquer cIos sócios das mencionadas sociedades deixe de exercer. no todo ou em

parte, seus direitos sub-rogados de preferência, estm passarão, também
automaticamcnte, aos demais sócios de cada uma das ditas socicdades, na proporçãO
das respectivas participações societárias nas sociedade8 em questão. As Tegras de
preferência previmas neste ParãgrafÒ Terceiro precedem às contempladas no "caput"

dessut cláusula,

Í
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE,

RETIRADA DE SÓCIOS E APURAÇÃO DOS HAVERES

CLÁU8ULA 17" - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por
deliberação de sócios repre8cntarldo, pelos menos, 2/3 (doi8 terços) do capital social.

CLÁUSULA 18" - A retirada, morte ou exclusão de qualquer dos 8ócíos não dissolverá a

'Sociedade, que prossegüirâ com os sócios remanescentes.

!¢LÁUSULA 19" - Os haveíes dos sócios retirantes ou excluídos serão calcuktdos com

Pase na sitüação patrimonial da Sociedade ã data da resoluçào. verificada em balanço
mpecialmente levantado e serão pagos a quem de direito em 24 (vinte e quatro) parcelas
3guais, mensais c sucessivas. vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dim após o evento. i. "
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Parágrafo Único - No caso de falecimento de qualquer *çio, fica facultado aos herdeiros

do sócio falecido o direito de ingressarem na Sociedade. Não havendo ir}[ere88e dos
herdeiros do falecido cm ingre8sarem na Sociedade, os haverm do sócio falecido serão
apurados em balanço especialmente levantado e serão pagos em 24 (vinte e quatro)
parcelas merjsuis e consecutivas, vencendo-se a primeira em 60 (sessenta) dias contado8
da data do trânsito em julgado da homologação do respectivo formal de partilha.

e
DO EXERCÍCIO SOCIAL, APURAÇÃO DE RESULTADO E

DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO8

\

C
C

CLÁUSULA 20' - O exercício social terá inicio cm I" de janciro e término em 31 de

demmbro de cada ano. Ao fim dc cada exercício social serão levantados baianços
patrimoniais e preparadas as cÍemonstraçõé8 dc resultado para ãpuração de haveres e
prejuíZm, os quais serão divididos ou suportados pelos sócios, na proporção dc suas
participações no capital social. Entretanto, poderão os 8ócíos determinar o levantamento

de balanço8 semestrais ou em períodos menores, com base nos quais poderão ser
distribuídos lucros, bcm como a constituição de quaisquer reservas ou fundos de
provisõe8 que julgarem neces&àrio&.

PUágrafo Primeiro - Os sócios farão jus, em cada exerãcio social, a distribuição minima
de 1(Y/j (dez por cento) do bu«o liquido do periodQ. depois de deduzácbs os prejuízos
àcumulados c as provisõe8 para pagamento de tributos e contribuições e as demais
autorizadas em Ici c pelos prinápbs de contabilidade geralmente aceitos.

Parágrafo Segundo - Do rernanescentc do lucro líquido de cada excrcicio social, serão
destinado8:

a) 10% (dez por cento) para a constituição cIe uma reserva de lucro, designada como
"Reserva para Distribuição Futura de Lucros", que somente 8ctü utilizada para
assegurar a distribuição minima dc lucro prevista no parágrafo r supra, nos
exercícios sociais nos quais o lucro liquido sçja insuficiente, e,

b) 50% (cinquenta por cento) para a mnstituição dc uma reserva de lucro, deágnada
como "Reserva pam Expan8acj", quc somente será urüizada para financiar a
expansão das atjvidade8 da Sociedade, mediante capitalizaçM do valor À
correspondente.
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Parágrafo Terceiro - A ccmstituição das resièTv&8 ac lucros prmUtas nas alíneas do

parágrafo 2" supra deixará de ser obrigEltória quando seu total superar o valor do capital

social e dos lucros acumulados.

hrágrafo Quarto - Os prejutzos apurados cm cada exercício social serão deduzidos, na

sêguinte ordem, dos sáldos de lucros acumulados, da Reserva para Expansão e da

Reserva para Futura Distribuição de Lucros.

Parágrafo Quinto - A Sociedade poderá realizar distribuição dos lucros de forma diversa

da emabejecida no caput desta cláusula, ou seja, de forma désproporcianai à

µarticipaçào cIe cada um no capital social, desde que, aprovada por todos os sócios em

reunião devidamente convocada para este fim.

Parágrafo Sexto - A sociedade poderá creditar e pagar juros sobre capital próprio ão8

sócios, sendo, entretanto, os rejjpectiyos valores apropriados à conta da distribuição

obrigatória de lucrDs prevista no parágrafo 1° supra".

C
L

DAS DISPOSIçÕES FINAIS

¶i

CLÁUSULA 21" - Responderá pela mora o suicio que deixar de integralizar as quotas

subscritas na Sociedade nos 30 (trinta} dias seguintes à data da notificação pela
Sociedade. Nesse caso, os sócios representando 2/3 (dois terços) do capital 8ocüü
poderãk) transferir para si ou para terceiros as quotas do sócio remisso, exduindo-m da
Socicdade, mediante a devolução do que cvcntuahnente já houver pago. deduzido3 os
juros de mora e despesas. A exclusão do sócio remisso só se dará quando lor ele titular

apenas de quotas subscritas e não uitegrálizadas.

CLÁUSULA 22" - Aos casos omissos no presente contrato uplicar-se-ão as disposiçòm

legais vigentes pertinentes à matéria e, subsidiariamente, no qüe couber, as disposições
da Lei das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA 23" - Nos termos da Cláu8ula 5' do contrato social, os sócios, por
unanimidade, ratificam a nomeação: aj para c) Corl&e]ho Diretor 08 senhores: l) para '\t

Presidentc c7 senhor RICARDO SANTOS PACHECO, já qualificado; 2) para Vice.
Presidente a senhora KARIME BITTAR STEVANATTO GERDLJN, brasileira, cameia sob \
o rcgime de comunhão parcial de bens, natural de ltapira/SP, farmacêutica, portadom A,
da cédula de identidade RG n" 33.065.169-9-SSP/SP. inscrita no CPF/MF sob o n"
22l.Oll.758-51, residente e domiciliada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, ,,
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na Rua Rafael Sampaio, n° 387, Apto. 54, B, Vila tíngelino Rossi, Centro - CEP 13023-
240. bj para a Diretoria da Sociedade 08 senhores: l) para Diretor Geral o senhor
RICARDO SANTOS PACHECO, já quaMcado; 2) para Diretores sem de8ignação mpecial
os senhom i) LUIZ STEVANATTO NETO, ii) ANDRÉA STEVANATTO, Ui) THIAGO

STEVANATTO SAMPAIO, iv) RICARDO SANTOS PACHECO, V) RENATA SANTOS
PACHECO, vi) ROGÉRIO SANTOS PACHECO, vH) FELIPE STEVANATTO SAMPAIO,

Viii) KARIME BITTAR STEVANATTO GEROLIN, todos já quálificado8 neste
instrumento. c) os demais membros do Conselho Diretor serão nomeados nos termos do
Parágrafo r da Cláusula 5".

Parágrafo Único - O3 sõcío8 quotistm, os membros do Conselho Diretor e Diretores

declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da
Sociedade, pvr norma constitucional ou lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por encontrarem-se sob os efeitos del% a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargo8 públicos; por crime falimentar, de prevaricaçãQ.
peita, ou suborno, concussão, peculato: ou contra a economia popular, contra o sistema
hnanceiro nacicmal, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações dc
consumo, a fé pública ou a propriedade.

l

!

DO FORO

Fica eleito o toro da Comarca de Itapira, Estado de são Paulo, para dirimir quaisquer
dúvidas sobre c) presente instrumento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado

que seja.

Este ijustru mmíto é assinado em 3 (três) vias

Itapira (SP), 15 de agosto de 2019.
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, · ' REPÚBLICA FÈDERAÍIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

F

· CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
', ' FUNDADO EM1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
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DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mirânda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de joão Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes',

CECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do

Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N' 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário

Ctravés do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/sdo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e horá em que ela foi realizada, a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas carãcteristicas que forãm reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA a responsabilidãde, única e exclusiva, pela idoneidãde do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25,/11/2019 08:40:46 (hora local) através do sistema de autenticação digital do CârtÓrio Azevêdo Bastos, de
acordo com ç) M. 1°, 10° e seus §§ 1' e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ou
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site ,h,t,tps://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consú/ta desta
Declaração.

CÓdigo de Consulta desta Declaração: 1397338

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 20/11/2020 17:02:19 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 24852011191652110794-1 a 24852011191652110794-28
. 'Legislações Vigentes: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n' 13.105/2015, Lei

C 'stadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014,

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd%m57Qd69fe6bc05M7b7823c8c7O5a4cb33a3çebmb757c58cc32E05257a137c7cb9bc9ce8c0144ea4eb49329550caaa1d2044105

223721da660e794b015fbO8d65cd306Oe3013e
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REPÚBLICA FEDERATNA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

http://www,azevedobastos. not.br
E-mail: cartoM@azevedobastos. not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcãnti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
'Mutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comârcâ de jOãO Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc,..

ECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individua|mente em cada Código de Autenticação Digital' ou rià
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes',

DECLARO ãinda que. para garantir transparência e segurança juhdica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Correg®oriâ Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código úniCO (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processâdã pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tãntãS vezes quanto for necessário
.através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitaV

C autenticação digital do documento faz prova de que, nà data e hora em que ela foi realizada, a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

FARMACEUTICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas camcteristicas que forãm reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela tdoneidãde do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/11/2019 08:39:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do CartÓrio Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1" e 2' da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificâdo Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresâ CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ou
ao Cartório pelo Cndereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informâções mais detalhadas deste ato, acesse o site h,t,tps:hautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1397340

' â consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 20/1112020 17:02:19 (hora local).

Código de Aütentkaçâo Digital: 24852011191652110733-1 a 24852011191652110733-10
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lèi Federal n' 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

005b1d734fd94f057f2d69fe6bcO5b47b7823c8c705a4cb33a3cebf8b757c5fefe444907270e6u43b2caf99e42c40ea4eb49329550caaa1d2044105
2237215d7a75caebdOd4751eda751042c25be7
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. , REPUB'JCA FEDERATIVA DO BRASILESTADO DA PARAÍ8A
' CARTÓRFO AZEVÊDO BASTOS

' FUNDADO EM 1888
PRjMEIRÕ REGSTRO CML DE NASCIMENTO E omos E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, SNTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE

JOÃO PESSOA

Av. Epitámo pessoa, 1145 Bairro das Estados 58030-00, joão Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

htlp:/lvvww.azevedobastos.mt.br
E-mail: cartoho@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

C) Bel. Vájber Azevêdo de Miranda Cavalcanú, Oficial do Primeiro Registro CiO de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçDes eb
Tutelas com atribuição de autenucar e reconhecer firmas da Comarca de joão Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em 'mude de Lei, etc...

C DECLARA para os G|evído8 fins de dlreíto que, o documento em anexo identificado mdividualmente em cada Codtgo de AutêntiCação Dígitâl' ou na

ref€r]da sequência, fOi auteniicados de acordo com as Legislações e normas vigente¥.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registro3 do
Estado da Paraíba, a Co«egedonA Geral de justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código am todos os
atos notohais e registrais. assim, cada Selei Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo Selo DiglW: ABC12345-
X1X2) e dessa foma, cada autenticação processada pela nossa Serventiâ pode ser confirmada e verificada faritas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço httpj/corregedormjpb.jus.br/seb-d;gitaU

C,A autenticação digital do documento faz pcova de que, na data e hora em que ela foi realizad&: a empresa CFUSTALIA, PRODUTOS QUMCOS
FARMACEUTICOS UDA Unha posse de um documento com as mesmas caraderisbcas que fo am reproduzidas na cjóNa autenticada, sendo da
empresa CRSSTALJA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA a responsabilidade, Mica e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2511112019 08:40:20 (hora local) através do sistema de autèntcação dígttal do Cartório Azevèdo Bastos, de
acordo com o Art 1°. ir e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também. o documento ektrMico autenticado contendo o Cerüficado Digitid do
tttuiar do Cartório Azevêdo Bastos. poderá 3ci slcjdicàado diretamente a empresa CRJ8TALLA PRODUTOS QUINHCOS FARMACEUTICOS LTDA ou
ao Cartócio pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

P,'ra ínformaç6es mais detalhadas deste ato, acesse o site hµpsj/aukiglta|.azeyedQS)aslos.no! br e informe ô códjgo db Consulta desta
Deda'ação.

Código de Consulta desta Declaração: 1397339

a ccmsdta desta Dedaração estará disponível em nosso site até 20/11/2020 17:02:19 (hem local).

i" 'Cc5diçjo do Autenticação Digital: 24852Õ11W1652J10765-1 a 24852011i916521W765-10
G 'Legisla~ Vig6nt0s: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n" 10.406/2002, Medida Provisória n' 2200/2001, Lat Federal n° 13.105/2015, Lei

Estadual n° 8.721/2008. Lei Estadual N 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O refêndo é verdade, dou fé.

CHAVE DKWAL

Ç 22372182bb86b5f8659038aed80Ob2c7faM3
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