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Itabuna, BA, 24 de julho de 2020.

De: Diretoria Administrativa/Financeiro

Para: Licitação e Contratos

Assunto: Aquisição de Produtos.

A presente Comunicação Interna
conhecimento uma necessidade constatada
bem como solicitar suas providencias
necessidades.

I

tem como escopo levar a seu
no âmbito da Administração Pública,

no sentido de atender referidas

4-

C

Entre outras demandas, como em todo e qualquer ente público, mormente o
seguimento hospitalar, a Administração se revela carecedora de produtos/insumos
os mais diversos como Material Médico Hospitalar (Luva de Procedimento -
Tamanhos P, M e G). Tal solicitação que ora se faz para atendimento, tem como
escopo 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 uma compra emergencial desses materiais

devido a falta dos mesmos está andamento de processo licitatório.

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.

.l '

Roberto G ma Pacheco junior

Presidente da FASI
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c|éc'"Gs,,A ,bay da Rocha

Diret AdminiÚrativo/Financeiro

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

Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62



FASI
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A
SAÚDE DE iTABUNA

DE: COORDENAÇÃO GERAL DE ENFERMAGEM

PARA: DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

Prezado Diretor,

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio desse solicitar aquisição de 750

CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, 750 CAIXAS DE LUVAS DE

PROCEDIMENTO TAMANHO M, 400 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO

TAMANHO G para uso dos profissionais de saúde envolvidos na assistência aos
C pacientes internados, uma vez que não temos mais estoque desse item e o mesmo

encontra-se em processo licitatório. Saliento que o consumo do material aumentou de

forma mais intensa após abertura dos setores COVID 19 nessa instituição.

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

esclarecimento de dúvidas porventura existentes.

Atenciosamente

~ Enf·pa,,Íâ£&gga g=g=ãe.
coren-ba300421

Coordenadora Geral de Enfermagem

2020 l Av. Fernando Gomes Oliveira. sIn" - C EP: 45,600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1 639 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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FASI - Fundação de Atenção a Saúde de Coordenação

Itabuna
HBLEM - Hospital de Base Luiz Eduardo Almoxarifadc

Magalhães

©

©

Itabuna, 21 de julhc de 2020.

De: Coord. Almoxarifado - Stela Marcia Rios
Para: Compras lSuprimentos - Lucia
CIC.. Para: Presidência do FASI - Roberto Gama

Diretoria Financeiro - Clésius Amambay

Assunto-Solicitação de Compra Emergencial

Prezados

Cumprimento-o cordialmente e solicito, a compra emergencial de 1.900 caixas de
luvas contendo 100 unidades (SO pares) de procedimentos para sanar as necessidades da
Unidade Hospitalar do Hospital de Base FASI. E informamos que a emµesa licitada declinou
por motivos dos valores estarem abaixo nesse momento de pandemia.

Descritivo: Luvas de Procedimentos não cirúrgicos.

Luvas P - 750
Luvas M -750
Luvas G- 400

Contamos com a colaboração, e estamos à disposição a qualq uer esclarecimento.

Atenciosamente.

çSâLL 9AcÀU, í-- e R&--
Stela Marcia Rios

Cool Almoxarifado

Av Fernando Gomes Oliveira sIn Bairro Nossa Senhora das Graças - Itabuna Ba 45601-554
CNPJ 02.762.633/0001-62 - Fone 73 3214-1600 - Fax 3214-1611
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ESPECIFICAÇÃO
ITEM L'ND uant.

LOTE 01
l.uvx para Procedimento não Cirnrgico tamanho P

l UNIDADE 750

) Luva parai Procedimento não Cirúrgico tammho M
- 750

3 Luva para Procedimento não Cirúrgico Mnanho G 1JN[DADE 400

Stela Marci M. C. Rios
coQrder|a¢ãg Aknoxândado

O
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MAPA ANALÍTICO 0083.2020 AQUISIçÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO 13.07.2020

LOTE 01
CIRURGICA INSTRUMENTAL NASBRAN MÉDIA TOTAL

Item Descrição Und Quant GRAPIUNA

l Luva para Procedimento não Cirúrgico tamanho P UNIDADE 750 R$59,50 R$55,40 R$56,30 R$57,07 RS 42.800,00

2 Luva para Procedimento não Cirúrgico tamanho M UNIDADE 750 R$59,50 R$55,40 R$56,30 R$57,07 RS 42.800,00

3 Luva para Procedimento não Cirúrgico tamanho G UNIDADE 400 R$59,50 R$55,40 R$56,30 R$57,07 RS 22.826,67

TOTAL DO LOTE R$108.426,67

t
,

otação·HDLEM

N rdo Benedito RMO
Coordenador
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FASI -FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA

Av Fernando Gomes Oliveira, SIN" Nossa S. das Graças Rabuna - Bahia CEP: 45.601-554
CNPJ -02 762 6330001-62 Inscrição Estadual: Isento Muniàpal, 20.257
E-mail: cotacao.fas@gmail.com
Contato: Leonardo
Fone: (73) 3214-1677

COTAçÃO 0083.2020 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO

Á Empre··'E\RÜ ümC' r G êtW KJ t"(4 c3â\ri. k." f'ç?3hb wasP mt\jr¥ec3 \,.jTh8 ,

Contato: R:js kjg Fone:í"}3) 3z:' L NOC3
Cíd·de' J m '3ur' ft · t3 (') E-mail:

OBSERVAÇÃO:

a) Sdicitamos colocar preços para os matonais abaixo díscrimmados:
b) Obrigatório a aplicação do carimbo do CNPJ, como também a data e assinatura na re5posta da cotação
C) Certo que podemos contar com a vossa colabocação, desde já agradecemos

da'a:""3 ' "-: "Pj zd U)

[TEM Espodfkmção do marorkl Unbd Quam. Pmço UiMt. Pmço~l

LOTE 01

C 1 Luva pua Procmdimmto não Ciruqgco tamanho P UNIDADE 750 EF\ , 60 LjLj .CcjZS,

2 Luva para Procedimento Mc) Cirurgko tamanho M UNIDADE 750 í2t3 FR , SC) 44 es,

3 Luva para Procedimento não Cirúrgico tamanho G UNIDADE 400 EF\ . SQ ca gao,

'°'^' JJ 3. CVEKj,

Conforme solicitação acima, infOrmamos o valor unitário e tQtài dos itens em descrição.

Prazo de Entrega l" I (à ". ,

Data: l l

Assinatura e nome do responsável

C r07620987/0001-967
CIRURGICA GRAPIÚNA COM. DE

PRODS HOSPITALARES LTDA.

Rüa Da FIEPUBUCA 42 jM'tOiM DE ALÁ

LÒJA 01 E U2 Cep 45.602-690

L ""'"""a J
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FASI - FUNDAÇÃO DE ATENçÃO À SAÚDE DE ITABUNA
Av Fernando Gomes ãiveira, SIN' Nossa S. das Graças Itabuna - Bahia CEP: 45.601-554

CNPJ - 02-762B33-0001-62 inscrição EstMual: Isento Municipal: 20,257
E-mail: cotacao.fasi@gmail.com

Contato: Leonardo

Fone(73)3214-1677 ¶5,038.522M01·0T
COTAÇÃO 0083.2020 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NASBRAN COM. DE MATERIAL

Á Empre¥: L A St"3RtiN t'C'l-t CG l-l ljj". rh" sf? l ibtí
contato'"/tju)'ç l l HA/i' c"j." s
"""'"UTP B L ,'U·-Í
OBSERVAÇÃO:

,,,,, 7 3 6J3-x'/q,Nosp|talar ltda - me
,.ma,,, Av. juca Leão n" 135 TórrooC0|ntro-CEP:45~7IQ '"

u

a) Sohcitamos colocar preços para os materiais abaixo discriminados:
b) Obrigat6rNj a aplicação do carimbo do CNPJ, como também a data e assinatura na resposta da cotação
C) Certo que podemos contar com a vossa colaboração, desde já agradecemos

"^'"iÍ3 'o'l %âc'
ITEM Espedfkação do matoriú Unid Quant. pmp UNL P~ total

LOTE Q]

a
1 Luva para Procedimenw não Ciru®co hoP UNIDADE 750 R$S 6a3O iús, Q)

a
2 Luva para Pnímdimmto não cinmNx) tamanho M UNIDADE 7'0 E?$ 5Ór3O 4,2 'Lus (K)

3 Luva paFa Pmcedimento não Cwurgico tamanho G UNIDADE 400 121$6(3 O a .são, CO

'°'" OCA 1o,cio
Conforme solicitação acima, informamos o valor uni ' " e total dos itens em descrição.

P,azode Entrega CJUL Is CK ,L CL'>C';' ' ák52~—""" """"

D·w'.:g 't'"y' %) i'., ,, ,- P
Assinatura e nome do responsáv'
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FASI -FUNDAçÃO DE ATENçÃO À SAÚDE DE ITABUNA

Av. Fornando Gemes CNivdra, S/N° Nema S. das Graças Kabuna - E3ahta CEP: 45,601-554
CNPJ - 02.762.633-0001-62 Inscrição Estadual: Isento Muniápaí: 20.257
Email: cotaçaufas@gmaü.com

Ccwvtato: Leonardo
Fene: (73) 3214-1 677

COTAçÃO 0083.2020 AQU61ÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO

Á Empresa:lNSTRUMENTAL SÃO JORGE FJRELJ

CoMato:FREDERbCO l LUCIMAR
Cidade: ITABUNA

Fcne:73.3617-7289
Emall:vendas@insuummalsa«M*.comH

OBSERVAçÃO:

a) SdMtamos colocar preçu$ para [ItS mdenais abaixo dhcriminadw,
b) Obrigatòno a aphcação do carimbn do CNPJ, como lambém & data e assànatura na respcMa da cotação
g) Certa que pockrncw conta com a vesa cdabnraçào, deMe já agradacemcus

DATA: 23 l 07 12020

[tem upocifkação de mstMal Unid 'Quarvt. Pimço Unit. Pmço total

LOTE (kl

' 1 Luva parib lMccdrncníü nãú Cirwgwu tamanho P UNIDADE 750 R$55,40 RU1.550,00

2 Luva pua Proccxlmmtu nãú Cinwgwü uimmho M UNIDADE 750 R$55,40 R$41 .550,00

3 Luva para Prcmdimento não Cimrgko tamanho G UNIDADE 400 R$55,40 R$22.150,00

. . .- " TOTAL R$105.260,00

çoMonne scNcôtação acima, òMonnamos o valor unitàrkj e total dos itens em descriçãa

Prazo de Entrega

Data: 23 I 07 l 2020

Asshadode
Zàa «opsko de andrade

mçto7-23 11-3756 -113'qo'

Assinatura e nome do responsàve!

4.w
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ltabuna-BA, 28-07-2020

justificativa Compra Emergencial

Q

Frente ao cancelamento realizado dia 26 de junho de 2020 referE nte ao

LOTE 16 P.E 24-2019 RA 204-,20,1.9 o qual contém luvas de procedirnento P, M, ::.

Devido a pandemia e o alto preço do dólar foi solicitado reequilíbrio de preço o 2|ua| "oi

negado devido ao valor exorbitante, a solução foi d cancelamento do referido LOTE

onde o setor de licitações procedeu convocando as demais empresas, sem retorno

das mesmas pois os preços referentes ao pregão eletrônico 2019 estão defasados.

levando assim a Fundação de Atenção à Saúde de |tabtjna aldquirir por meio de

compra direta o material acima citado para que não venha a causar danos a

assistência ao paciente.

A FUNDÂÇÃO DE ATENÇÃO Ã SAÚDE DE ITABI-NA ':omâ

público aos interessados que os lote 02, 10 e 16 da Ata de Registro de
Preços n 100/2019 do Pregão Eletrônico n" 024/2019- processo n°
204/2019, cujo objetc) é registro de preço '"para a aquisição parcelada de
material ck uso médico hospitalar" foi ,C,A,N.C,E,LADA,, com base no
art. 78, inciso ll, XII e art. 79 da Lei 8666,'93 e art. 20 inciso l do
Decreto Municipal 9.408/11.
ltabun& 26 de junho de 2020.

>LdÁhm 'Já— cjç7 SÀn

" Davidson Viana Dos Santos

FISCAL DE CONTRATOS

Avenida Fernando Gíjmes Oliveira sIn - Bairro Nossa Senhora das Graças - |taburàgahia - CEP 45.601-554 """"
CNPJ 02.762.633/0001-62 - PABX 73 3214-1643 Fax 3214-1620 -· E-mail: diretoria.hblem@hctmail.com
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DESPACHO

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

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

direta e:

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

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

a autuação do processo licitatório l inexigibilidade l dispensa,

Itabuna 30 de Julho de 2020.

€ '"=~
Roberto Gama Pacheco júnior

Diretor Presidente

C

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.6OODOO - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 321 4-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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JURIDICA
ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 043/2020

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0231/2020

PARECER

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

O I- PREÂMBULO

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

INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELLI com FASI - FUNDAçÃO DE ATENÇÃO À

SAÚDE DE ITABUNA, fundação de direito público interno, constituída pelo advento da Lei

Municipal 1.942 de 27 de Julho de 2004, inscrita no CNPJ sob o n° 02.762.633/0001-62, para

aquisição de material de uso hospitalar - luvas de procedimentos P, M, G, sem que haja

procedimento licitatório, informando que há o interesse da Administração na contratação em

tela, tudo isso por meio de dispensa, dada a legalidade, urgência e emergência em que se

encontra o Pais devido a pandemia do vírus COVID-19.

II - DAS INFORMAÇÕES E JUSTIFICATIVAS

e Inicialmente, imperioso destacar que, devidamente autuado a solicitação pela Diretoria. vem os

autos na data de 24/07/2020, 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

Humana pelo novo Coronavírus, (2019-nCoV), com o objetivo de conter a infecção humana e

mitigar o aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pelo COVID-19 e do Guia de

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

Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em

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

à

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (201 9-nCoV) por meio da publicação

da Portaria MS n.188, e conforme Decreto n.7.616 de 17 de novembro de 2011; Considerando

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

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

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

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

COVID-19 como uma pandemia; Considerando que a lei prevê que poderá ser determinada a

realização compulsória de exames, testes laboratoriais, coleta de amostra clínicas, vacinação e

outras niedidas profiláticas, bem como tratamentos médicos específicos; Considerando que a

MEDIDA PROVISÓRIA N.926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 que dispõe sobre procedimentos

para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, em especial o artigo

4°(-.) é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do Coronavírus de que trata esta Lei;

1- Considerações Preliminares desta Assessoria

6

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

realização do contrato; as minutas do termo de dispensa e do contrato, com base nos elementos

fornecidos nos autos, perfeitamente delineado seu objeto, prazo, valor, dotação de despesa e

forma de pagamento, assim como documentos de regularidade da empresa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020 Av. Fernarido Gomes Oliveira. sIn" - C EP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - C:NPj 02.762.633/0001-62
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Analisadas as exigências específicas impostas pela Lei n" 8.666, de 1993, cumprirá examinar a

instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações

administrativas.

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

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

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

III - DA FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO

C)

Por todo exposto, passo à fúndamentação e, ao final, opino.

C

Embora a realização de contratos pela Administração Pública exija, em regra, a obediência ao

certame licitatório (princípio da obrigatoriedade), o legislador ressalvou hipóteses em que o

gestor pode prescindir da seleção formal prevista neste estatuto.

As hipóteses de ressalva encontram fundamento no próprio texto constitucional, urna 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 especifcos na legislação".

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

e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93. Observa-se que a lei

enumerou expressamente as hipóteses de dispensa de licitação, sendo este rol exaustivo. Neste

sentido é a lição do renomado Jessé Torres Pereira Júnior:

"As hipóteses de dispensabilidade do m. 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".

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45,600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02,762.633/0001-62
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L(m Eduardo ~ALHÁE$

Nesse sentido, cabe ao ente público assegurar a todos. conforme está expressamente descrito no

art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

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

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação." (...) Não resta outra alternativa, a não ser aquisição dos medicamentos, tem-se a

hipótese prevista no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento de situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

Trata-se. como se vê, de autorização legal para que, desde que observados os requisitos fixados

no dispositivo. o gestor possa deixar de instaurar a licitação e contratar diretamente compras e

serviços gerais para a Administração.

Trata-se de importante ferramenta jurídica disponibilizada ao administrador, para urna 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° l 805/2999, 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;

2020 Av. Ferr)ando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
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b) o atraso porventura ocorrido na conclusão do procedimento licitatório não
tenha sido resultante de falta de planejamento, desídia administrativa ou má
gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que tal fato não possa, em hipótese
alguma, ser atribuído à culpa ou dolo do(s) agente(s) público(s) envolvido(s);
C) a situação exija da Administração a adoção de medidas urgentes e
imediatas, sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
d) a contratação direta pretendida seja o meio mais adequado, efetivo e

eficiente de afastar o risco iminente detectado;
e) o objeto da contratação se limite, em termos qualitativos e quantitativos, ao
que for estritamente indispensável para o equacionamento da situação

emergencial;
f) a duração do contrato, em se tratando de obras e serviços, não ultrapasse o
prazo de 180 dias, contados a partir da data de ocorrência do fato tido como

emergencial;
O g) a compra, no caso de aquisição de bens, seja para entrega imediata;

C

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.

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

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEF': 45.600-000 - Itabuna -Bahia
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serviços supramencionado, considerando que os preços guardam compatibilidade com os

valores praticados no mercado.

e

Portanto, há de se observar que não só a licitação, mas também a contratação direta através de

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

dentro do menor espaço de tempo e no melhor preço possível, objetivando, assim, a

preservação do patrimÔnio público.

Vale ressaltar, mais uma vez, que em 20 de março de 2020 foi Decretado Estado de

Emergência no Município de Itabuna, Decreto n.13.608, com alterações promovidas pelo

Decreto n.13.609\2020, como medida de combate e prevenção, em face de confirmação da

contaminação do primeiro paciente com o COVID-19 na região.

Considerando que a FASI disponibiliza 28 leitos de UTIS adultos mais 38 leitos clínicos adultos

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

necessário à aquisição desses materiais.

IV - CONCLUSÃO

C

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 jurídicm 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:

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. sIn' - CEP: 45.60OQQO - Itabuna -Bahia
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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 foma de garantia de eficácia do

ato administrativo;

C

2) Seja o processo em tela submetido à análise da Contabilidade e Controladoria Interna da

FASI a quem cabe, através de seus sistemas de controle interno, examinar as fases de

execução da despesa, dotação orçamentária, inclusive, verificando a regularidade das

licitações, contratos, termos, sob os aspectos da publicidade, legitimidade, economicidade

e razoabilidade". Devendo ainda, a Controladoria Interna se manifestar através de

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

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

É o parecer.

Itabuna-BA, 30 de julho de 2020.

Mic rrôco
Assessora Jurídica
OAB-BA 59.866

C
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AUTUAÇÃO

C

Processo Administrativo: n° 231/2020

Processo de Dispensa de licitação: n" 043/2020

Valor Global Estimado: R$ 105.260,00 (Cento e Cinco Mil, Duzentos e sessenta

Reais)

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna

Contratada: Instrumental São jorge EIRELLI;

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

objeto: Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas de procedimentos P,M,G)

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

Magalhães.

Vigência/Período: Imediato

Autuação: Ao 30° dia do mês de Julho de 2020, eu Renata Bomfim Silva Oliveira,

Presidente da CPL da FASI, autuei sob o n°231/2020, 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

C
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GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE

Portaria N" 0027/2020

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

O Diretor - Presidente da FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA, no uso de

suas atribuições que lhe roga o art.37 l 7° da lei Municipal 1.942 de 27 de julho de 2004.

Resolve:

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

ART. 2". Nomear a CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASI - Fundação de Atenção á
Saúde de Itabuna, que passará a vigorar com a 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 presidente, seja o mesmo substituído por
um dos dois membros efetivos da CPL - Comissão Permanente de Licitação.

ART. 4". Determinar que na ausência de um dos três membros efetivos da CPL - Comissão
Permanente de Licitação seja a mesma composta por um dos membros suplentes.

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

ART. 6". Revogam-se as disposições em contrário.

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

Itabuna, 01 de abril de 2020.

Roberto Gama Pacheco júnior

Diretor - Presidente da FASI

2020 Av Fernando Gomes Oliveira, sIn' - CEP: 45.6OCkOOO - Itabuna -Bahia
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Processo Administrativo: n° 231/2020
Processo de Dispensa de licitação: n° 043/2020

Itabuna: 30/07/2020

" Nome da Empresa: " CNPJl CPF:

Instrumental São Jorge EIRELLI _ , 34.254.532/0001-77
Endereço:

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

'"objeto:
Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas de procedimentos P,M,G) para o enfrentamento ao Covid 19 para o

Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães.

Valor Estimado:
R$ 105.260,00 (Cento e Cinco Mil, Duzentos e sessenta Reais)

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

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

Considerando que este material estava no PE 024/2019 e houve o cancelamento da ata 100/2020 da empresa Medipro

Comércio de Produtos Hospitalares Eireli - ME: Considerando que foram feitas convocações e não houveram retornos;

Considerando que este material encontra-se no PE 037/2020 que está em andamento: Considerando que em 28 de

janeiro de 2020, o MS, por meio do COE-nCoV, publicou a versão eletrônica preliminar do Plano de Contingência Nacional

para Infecção Humana pelo novo Coronavírus, (2019-nCoV), com o objetivo de conter a infecção humana e mitigar o

' aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pela COVID-19, e do Guia de Vigilância Epidemiológica (BRASIL,

202Of, BRASIL, 2020h); Considerando que em 4 de fevereiro de 2020, o MS declarou Emergência de Saúde Pública de

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por meio da

publicação da Portaria MS n" 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011 (BRASIL, 2020C):

Considerando a Lei n" 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

Considerando a Medida Provisória N° 926, de 20 de março de 2020 "urgência demandada é incompatível com a

realização dos procedimentos licitatórios usuais. A solução é a 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 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

l serviços para sua promoção, proteção e recuperação: Solicito então que seja deflagrado processo de dispensa de licitação

para a aquisição de imediato, após cotação de preços pelo menor valor com fundamento nos termos previstos da Lei

Federal de Licitações n° 8.666/93.
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UNIDADE ORÇAMENT RIA: 1515 - FONTE: 50 - PROjETO/ATIVIDADE: 6.443 /6.446
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.000

Processo Administrativo: n° 231/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 043/2020

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

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

autoriza a dispensa de Licitação.

C

_

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 30/07/2020

Sora"a de Ol'veira Sa ume_ . ) Renata Bgk:|va Ohveira

Ja ma re tas da Sil,a )

Membro Membro Membro

DESPACHO FINAL- HOMOLOGAçÃO - DATA 30/07/2020
DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

' ,'">

~,1" \,, tL ."V-P(. .

Roberto ama Pacheco Júnior lec s A bay da Rocha
U

Presidente Djretora A m. Financeira

C
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RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 231/2020, Processo de Dispensa de

licitação: n° 043/2020, realizado com a empresa Instrumental São Jorge EIRELLI. CNPJ n°

34.254.532/0001-77, localizado Avenida Manoel Chaves n" 2376 - São Caetano - ltabuna/Ba -

CEP: 45.607-300, Telefone: (73) 361 7-2462, e-mail: vendas@instrumentalsaojorge.com.br,

referente à Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas de procedimentos P,M,G) para o

enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, no Valor Estimado.

R$ 105.260,00 (Cento e Cinco Mil, Duzentos e sessenta Reais), com vigência imediata. foi

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

C

Itabuna, 30 de Julho de 2020.

e"

Roberto ama Pacheco júnior
Diretor Presidente

©
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RATIFICAçÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 231/2020, Processo de Dispensa de

licitação: n° 043/2020, realizado com a empresa Instrumental São Jorge EIRELLI. CNPJ n°

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

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

referente à Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas de procedimentos P,M,G) para o
C enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, no Valor Estimado:

R$ 105.260,00 (Cento e Cinco Mil, Duzentos e sessenta Reais), com vigência imediata, foi

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

Itabuna, 30 de Julho de 2020.

Roberto Gama Pacheco Júnior
Diretor Presidente

Cj

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn" - CEP: 45.6004XX) - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-)600 - CNPJ 02.762.633/0001-62

CERTIFICAçÃO DIGITAL: KKHRRMD4BASKUVFSZIFXKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



C

O

Segunda feira Di ário Ofic ia l do
7de janeirode 2019 Itabuna MUNICMO2 - Ano VII - N° 4322

Portarias

+ .. FASI M DIRETORIASLJSZZ m,,,m,,o, PRESIDÊNCIA
~FTUM4 M

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°0014/2015 de 03 de agosto de 2015.

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

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

Magalhães o servidor técnico operacional:

DAVIDSON VIANA DOS SANTOS

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

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

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

Itabuna- BA, 07 de janeiro de 2019.

NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER
Diretora Presidente - FASI l HBLEM

o s l eira, sIn" Bairro: Nossa Senhora das Graças - Itabuno/BA - CEP: 45.601 -5542019 A,',,F7:3:;::4g 6:3"(pg;dêncicj) - CNPJ 02.762.633/0OOl-62 - E-mad: dketocia.hblem@hotmail,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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REPUBLICA FEDERATIVA 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: (83i 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not. br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel, Válber Azevêdo de Miranda Ca áalcanti, 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 d reito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
rekrida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir tré nsparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria GEra| de justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notcriais e registrais, assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- J
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verihcada tantas vezes quanto for necessário
atuvés do site do Tribunal cIe justiça clo Estácio da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digitd do doc.imento fez prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que Ruam reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/05/2020 10:27:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 1(1' e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado úgital do
titular do Cartório Azevêdc Bastos, pqv jerá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereçc cie e-mail aljtentica@azevedgbastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site hAtps://autdigita|.azevedobastos,not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração-

Código de Consulta desta Declaraçà o: 124Ci958

A consulta desta Declaração estará dts,ponive1 em nosso site até 06/05/2021 14:34:21 (hora local).

'Código de Autenticação D'gital: 72660805191045420049-1 a 72660805191045420049-5
'Legislações Vigèntes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n" 13.105/2J15, Lei
Estadua' n" 8.721/2008, Lei Estadual r° 10.13212013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referico é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL J

00005b1d734fd94m57f2d69fe6bc05bçf67fc60cce059a91ab934490743b1e2593b2f0bcf407572d539de552b773a93f439fca360bc99c315c5882c4432
ae7a41cb559d25f653fe4b8d188cOe6da95ec
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, . ' DÉCIMA NONA ALTERASãO CONTRATUAL DA INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA,£P,P,

JUCEB\

0

' " - "" fáj

© LEONARDO DE ANDRADE NETO, brasileiro, natural de Salvador - Bahia, solteiro, nascido em
23.10.1987, empresário CPF n9 019.805.875-66, portador da carteira de identidade n.ç' 09.172.177-

64 SSP-BA, residente e domiciliada a Rua Monte Pascoal, n.Q 148, térreo, bairro de Fátima, CEP -
45604-623, Itabuna, Estado da Bahia, e FREDERICO DE ANDRADE NETO, brasileiro, sol:eiro, mtural
de Itabuna - Bahia, nascido em 20.09.1986, empresário, portado'?q EPf? n.l:Òúi805.865--94 e
Cédula de Identidade n.Q 09.172.194-65 expedida pela SSP-BA m :0ò:Q8:1,a96,':residente e

domiciliado à Rua Monte Pascoal nP 148, bairro Fátima nesta cidade"de 1Íabuna - Bahia, CEP 45604-
623. Únicos sócios da sociedade empresária limitada "INSTRUMENTAL S¥:'JORGE LTDA-EPP", '

estabelecida na Avenida Manoel Chaves n9 2376, térreo, bairro São CaetanO, Ítabuna - Bahia, CEP

45608-000, CNPJ - 34.254.532/0001-77, registrada na junta Comercial do Estado da Bahia sob ri.Q
29.201.028.586 em 13.09.1990, resolvem de comum acordo alterar o seu Contrato Social, e o fazem

mediante as condições seguintes:

CLAUSULA j2 - DA SEDE E FORO

Os sócios decidem alterar o endereço da sede que é na Avenida Manoel Chaves, nQ 2.376,
térreo, Bairro São Caetano, CEP 45608-000, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, passí a funcionar

C na Avenida Manoel Chaves, nQ 2.376, Bairro São Caetano, CEP 45607-300, na cidade de Itabuna,

Estado da Bahia.

CLÁUSULA 2' - DO OBJETO SOCIAL

o objeto da sociedade que era de:

CNAE 47.73-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓPEDICOS.
CNAE 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ES 'ECIFICADOS

ANTERIORMENTE- (maquinas e equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares e produtos
químicos)
CNAE 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

Passa neste ato para:

CNAE 46.45-1/Ò1 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA uso MÉDICO,
CiRÚRGICO, HOSPITALAR E LABORATÓRIOS.

C CNAE 47.73-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓPEDICOS.

CNAE 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE- (maquinas e equipamentos médicos e hospitalares)

CNAE 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

CNAE - 4759-8/99 - COMÉRC|O VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE uso PESSOAL E D3MÉSTICO
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAL DE PROTEçÃO INDIVIDUAL (EPI) ).

CNAE - 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
m a À '
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. coN"rlNUAçÃo DA DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDÇ\;
EPP. F ·

, JUCEB
CLÁUSULA 3q- DO CAPITAL SOCIAL (,4àd,,. .

O capital social que era de R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) dividido em 80.000 (OITENTA IL)
quotas, no jalor unitário de R$ 1,00 (UM REAL) cada uma, passa neste ato para R$ 100.000,00 (CEM '
MIL REAIS), dividido em 100.000 (CEM MIL) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (UM REAL) cada uma,
o sócio LECNARDO DE ANDRADE NETO integraliza neste ato o valor de:RS 1&oQg:oüDEzo|To MIL
REAIS) totalizando sua participação no valor total de R$ 50.000,00 (ç|N(tiljEpàA M|L 4EÁ|s) e o sócio
FREDERICO DE ANDRADE NETO integraliza neste ato o valor de r$ Z.ood,oüDols mil reais)
totalizando sua participação no valor total de R$ 50.000,00 (CtNQUENTA Y|!¢:REAIS), subscritas e

inte€ra|izadas pelos sócios, em moeda corrente no pais na seguinte proporção!

SÓCIOS QUOTAS VALOR (R$) PARTIC.(%)

LEONARDO DE ANDRADE NETO 50.000 R$ 50.000,00 50%

FREDERICO DE ANDRADE NETO 50.000 R$ 50.000,00 50%

TOTAL 100.000 R$ 100.000,00 100%
Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social, ccmforme Artigo 1.052, do CC/2002. J

Com o objeívo ac simpljfica." o manuseio das alterações existentes, os sócios resolvem de comum
acordo consolidar neste Instrumento, O Contrato Social E TODAS AS Alterações contratuais em vigor,
cujo redação do Novo Contrato Social e atendimento as alterações do novo Código Civil Brasileiro
passc a ser u scguinte

LEONARDO DE ANDRADE NETO, brasileiro, natural de Salvador - Bahia, solteiro, nascido em
23.10.1987, empresário CPF n.9 019.805.875-66, portador da carteira de identidade n.Q 09.172.177-
64 SSP-BA, residente e domiciliada a Rua Monte Pascoal, nP 148, térreo, bairro de Fátima, CEP -
45604-623, itabuna, Estado da Bahia, e FREDERICO DE ANDRADE NETO, brasileiro, solteiro, natural
de Itabuna - Bahia, nascido em 20.09.1986, empresário, portador do CPF n.Q 019.805.865-94 e
Cédula de Identidade n.0 J9.172.194-65 expedida pela SSP-BA em 09.08.1996, residente e
domiciliado à Rua Monte Pascoal n.9 148, bairro Fátima nesta cidade de Itabuna - Bahia, CEP 45604-
623. Únicos SÓcios da sociedade empresária limitada "INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA-EPP",
estabelecida na Avenida Manoel Chaves n.0 2376, térreo, bairro São Caetano, Itabuna - Bahia, CEP
45607-300, CNPJ - 34.254.532/0001-77, registrada na junta Comercial do Estado da Bahia sob n.Q J
29.201.028.586 em 13.09.1990, resclvem entre si consolidar o seu Contrato Social:

CLÁUSULA 1' - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a denominação social de INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA - EPP, da qual o
admir)istradc'r LEONARDO DE ANDRADE NETO, poderá fazer uso isoladamente somente em negócio
de int'"resse E!xclljsivo a sociedade.

\\j '

' l REG151NC CML DAS m Boas NAT'PEAz5 '."
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, DENOMINADA 'l
Ç " F'

' 'QNSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA-EPP" Na forma abaixo: J

i
CLAUSULA 2q - DA SEDE E FORO \,

© A sociedade tem sua sede na AV. MANOEL CHAVES, N.q 2.376, BAIRRO SÃO CAETANO, ÍÈP"
45.607-300, na Cidade de ITABUNA, ESTADO DA BAHIA. Fica eleito o foro desta comarca p:jra i

1

qualquer ação decorrente do instrumento institucional.

CLÁUSULA 3' - DO OBJETO SOCIAL ;;;.".:"' :"'· '
p g 0 0 0
0 0 Ô 0

0

0 0 0 0 C 0
e N p e 0

o objeto da sociedade e de: " "
0 k

CNAE 46.45-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERUÜ P'ARA uso MÉDICO. '

CiRÚRGICO, HOSPITALAR E LABORATÓRIOS.
CNAE 47.73-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓPEDICOS.
CNAE 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE. (maquinas e equipamentos médicos e hospitalares)
CNAE 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODL TOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.
CNAE - 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE uso PESSOAL E DOMÉSTICO

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) ).
CNAE - 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

C CLÁUSULA 4'- DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade é de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) dividido em 100.000 (CEM
MIL) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (UM REAL) cada uma, subscritas e integral zadas pelos
sócios, em moeda corrente no pais assim distribuído entre os sócios:

, SÓCIOS QUOTAS VALOR (R$) PARTIC.(%) _ i

LEONARDO DE ANDRADE NETO 50.000 R$ 50.000,00 50%

FREDERICO DE ANDRADE NETO 50.000 R$ 50.000,00 5096

6ota.l_ 100.000 r$ 100.000,00 100% " "

Parágrafo Único - a responsabilidade de cada sCcio é restrita ao valor de suas quotas., mas todos

respondem scMidariamente pela integralização do capital social, conforme Artigo 1.052, do CC/2002,

CLÁUSULA 5? - DOS DEPARTAMENTOS

A sociedade constituída não possui filial, entretanto a qualquer tempo poderá abrir filial eC outros estabelecimentos no pais por deliberação cjds sócios.

CLÁUSULA 6g - DA ADMINISTRAÇÃO SÓCIAL

§ 1° - A administração da sociedade cabe ao sócio LEONARDO DE ANDRADE NETO, com os poderes e
atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no imtanto, em
atlv|dades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de cualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou atienar bens imóveis da sociedade, sen' autoriução
do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

\ 'l
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CONSOLIDAçÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, DENOMINADA,/ ÓUCEB\

' '1NSTR9MENIALSÃQ 1ORGE LTPA-EPP" Na forma abaixo: \a'
' FLF¥OC

§ 2' - É absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação à sociedade, o uso da

denommaçãc| social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive
0 prestação de avais, fianças e outros atos de favor, mesmo que a beneficio dos próprios sócios.

§ 3q - Os sócios poderão ce comum acordo a qualquer tempo, fixar retirada mensal a titulo de pró-
labore, observando a situa ;ão econômica e financeira da sociedade, e da legislação pertinente,

0 0 P : " ,

p 'N P P ¶
0 " " e P,

§ 4q - As deliberações dos :Ócios serão tomadas em reunião, devendp 9E!<c¢nçocaCa Deno·. SOClOS nos
, , 0 0

W ? 0

casos prevjstos em Lcl
L

F q

CLÁUSULA 79- DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

As deliberações dos 5óctos serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelos sócios nos

casos previstos em Lei.

CLÁUSULA ¥ - DO EXERCKIO SOCIAL, BALANÇOS, RESULTADOS SOCIAIS E PUBLICAÇÕES.

O exercício social compreende ao período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de cada ano,
quando procederá ao levantamento geral do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras. Por deliberação dos sÓcios, fica a empresa dispensada das formalidades de publicação,
incltsive de publicar seus balanços patrimoniais, no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. J

PARAGRAFO ÚNICO - Não obstante na cláusula por deliberação dos sócios a empresa poderá
levantar balanços interm Miários mensalmente ou trimestralmente em que os resultados serão
repartidos entre os sócios proporcionalmente a participação no capital social ou na proporção de
comum acordo entre os sócios a titulo de lucro ou ser utilizado para aumento de capital ou
compensação de prejuizcs q uando da deliberação dos sÓcios em reunião.

CLÁUSULA ga- DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

§ Iq A duração da socedade é por tempo indeterminado.

§ A mone, incapacidade, insolvência, dissensão ou retirada de qualquer sÓcio, que implique na
dissolução da sociedade, c) sócio remanescente admitirá novos sócios para continuidade da empresa.
Na retirada de um dos só:ios a quota do sócio retirante caberá ao sócio remanescente, que da sua
livre vontade e escolha admitirá um novo SÓCio, desde que considerado realmente capaz. Os direitos
e haveres dos herdeiros c/ou do sócio retirante, quando for o caso serão pagos em 12 (doze) parcelas
mensais iguais e sucessivas, com prazo de 30 dias uma da outra, mediante levantamento de balanço
""""' J

§ 3q Entrando a sociedade em liquidação, os ativos ou passivos que por final se apurarem serão
distribuídos ou suportados pelos sÓcios na proporção em que titularem o capital social.

§ 49 A dissolução prevista no § 2q não ocorrerá se o sÓcio remanescente, em prazo de até 90 dias do
fato OCorrido ou do recebimento da notificação expressa do outros sócios quanto a sua retirada
ou c-issensão, manifestar a sua intenção de dzr continuidade á sociedade com admissão de outro
sócio, que atenda aos requisitos legais, e remant'jamento das cotas sociais.

4
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. ' CONTINUAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADÉ EMPRESÁRIA

14ucE

l· L|mitadR, DENOMINADA "|NsTRUMENTAL.ãQ!mE.LT,D,A±pp" Na forma abaixo: ' ';,LL
' " I PfC""

" " . .'

§ Sq Ocorrendo a hipótese de continuidade será levantado um balanço especial em prazo

0 subseqüente de noventa dias para apurar o valor Ii'qüido do patrimônio social e das cotas. Feito isso,
o valor das cotas do sócio falecido, incapacitado, insolvente ou retirante será pago ao próprio ou seus
hetdeiros, conforme a hipótese, em até 12 (ooze) parcelas mensais, iguais e cc)nsecutivas,
devidamente corrigidas pelo mesmo índice aplicável à correção dos ativos sociais, vencendo-se a
primeira a 30 dias da assinatura da alteração contratual e as dem,ais çm jgualdata dos meses

seguintes. : : " ·· :"'r
0 0 0 0 O A

4 , p 0

CLÁUSULA jQè- DOS CASOS OMISSOS " ' ' ' " "
. 0

Os casos omissos serão resolvidos na forma da Lei. ' '

CLÁUSULA jjs- DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS

§ 1' - Aos sócios é reservado o direito de preferência na aquisição de cotas do capital.

§ 2q - O sócio que desejar ceder ou transferir, total ou parcialmente suas cotas deverá notificar por

€J escrito aos sócios remanescentes de sua intenção, especificando quantidade, valor e forma de
paeamento, bem como o nome do eventual interessado.

§ 3q - Em prazo subseqüente de trinta dias da efetivação, os sócios remanescentes deveram
expressamente manifestar se deseja exercer seu direito da preferência e/ou se possui alguma
restrição ao ingresso do eventual interessado na sociedade.

§ 4q - Incorrendo o exercício do direito de preferência por parte dos sÓcios remanescertes sobre a
totalidade ou partes das cotas ofertadas, e não havendo restrições ao ingresso co eventual
interessado na sociedade, o sócio ofertante poderá alienar as cotas sobre as quais não tenha recaído
o direito de preferência ao terceiro interessado, nas mesmas condições em que as tenha ao sócio
remanescente.

§ 59 - Havendo desinteresse do sócio remanescente no exercício do direito de prefe"ência, mas
havendo restrições sua ao ingresso interessando, a sociedade dissolver-se-á operando-se sua
liquidação nos termos da clausula lXl, § 2q acima.

CLÁUSULA 12" DISPOSIÇÕES GERAIS

C

§ l" - As deliberações sociais serão adotadas em reunião, por maioria absoluta de votos valendo ceda

quota um voto inclusive para alteração de cláusulas contratuais bastando tantas assinaturas quantas
sejam necessárias para materializar essa maioria e autorizar o registro.

§ 2° - Ao sócio dissidente de deliberação social, cabe em prazo subseqüente de 30 dias do registro da
alteração, a manifestação de seu dissenso com o exercício de seu direito de retirada e procedendc-se

como previsto na cláusula XI, § 29.
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. . · CONTINUAçÃO DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPREê ' · LtMl'tADA, DENOMINADA "!N,ST,R,UME,N,TA.LµO.J,O,&GE.LT,DA,EPP" Na forma abaixo' jUce0
F

§ 3q -A so|uçãD dos casos omissos será adotada consoante as disposições legais vigentes. ,ÀW

0 § 4q - Fica eleito o foro essencial e contratual c da comarca de Itabuna - BA, com ekclusão de

qualquer outro.

CLÁUSULA 13" DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS POR JUSTA CAUSA , , , ... -,
r r 4 n

r f k
0 0 F
F b W ' 'Quando um ou mais sócios venha a colocar em risco a continuidade à8 empresd, eniüi'iüde de atos

de ciara gravidade os sócics em reunião por deliberação da maioria promoverãa emui-lo mediante
r

alteração contratual. " "

CLÁUSULA 14g - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os soclos declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrarem sob os efem)s dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por c"ime fali mentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contí a o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,

contra as relações de consumo, fé miblica ou a µTopriedade. (art. 1.011, § 1', CC/2002) J

CLÁUSULA 15' - DtSPOSlç'jES FINAIS

E, por estarem as!kim justos e contratados, afirmam e convencionam, lavram e assinam a
p'esente Alteração do Contrato Social em 03(TRÊS) vias de igual teor e forma, obrigando por si, seus

herdeiros e sucessores a b2m e fielmente cumpri-lo, sendo a primeira via desta Alteração do Contrato

Social, arquivada na MM. lunta comercial do Estado da Bahia para que produza os efeitos legais e as

demais serão devolvidas a js sócios para os devidos fins de direito.

Itabuna - Bahia, 23 de janeiro de 2014. r', qLLn
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

" ' CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇ JES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, joão Pessoa F B )
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

S,q Wy· A%q9%

(.j:

¢Z,,,,nÇj

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda 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 Parâíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digi,'a/' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros dc
C Estado la Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N' 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os

atos nororiais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (çor exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto fCqr necessário '
através do site do Tribunal de justiça do Estado da Paraíba, encereço http://corregedoria.tjpb jus.br/selo-digila!/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na CC pia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIREL1 - EPP a responsabilidade, única e exclusiva. pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07105/2020 10:25:47 (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 Certificêdo Digital do
titular dQ Cartório Azevêdo Bastos, pocerá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azeveáobastos.not.br

Para informações mais detalhadas Ceste ato, acesse o site h,t.lpS://autdig|ta| azeveciobastos not br e infmme o CócHgo de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1239287

A const.lta desta Declaração estará disomível em nosso site até 06/05/2021 14:34:21 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 72660605191641250772-1 a 72660605191641250772-6
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n' 2200/ ?001, Lei Federal n° 13.105/2015, Le
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n' 10.13212013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

C CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fê6bc05b967fc60cce059a91ab934"90743b1e25fe9dba3d317a6m98f179fbfa6c75af1439fca360bc99c315c5882c4432a
e7a4a3d72de04966e8a7dedce6e80fU5942d
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 20 DA SOCIEMDE INSTRUMENTAL SQO "'--
JORGE LTDA EPP "·'

wet

0
0 F

CNPJ n" 34.254.532/0001-77 .·"'. .-..
* 0

m

u Ç

FREDERICO DE ANDRADE NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido ejp ,,
20/09/1986, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF/MF n° 019.805.865-94, CARTEIRA ·"
DE IDENTIDADE n° 0917219465, Órgão expedidor SECRETARIA DE SEGIJRANÇA
PI'JBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA MONTE PASCOAL, 148,
TÉRREO, JOÃO SOARES, ITABUNA, BA, CEP 45.604-623, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial INSTRUMENTAI. SAO JORGE
LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta
Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n" 29201028586, com sede Av Manoel
Chaves. 2376 , Sao Caetano Itabuna, BA, CEP 45.607-300, devidamente inscrita no

l 0 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 34.254.532/0001-77. deliberam de
pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual. nos termos da Lei n°
10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

b
OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA uso
MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS COMERCIO
VAREjISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA
DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
(MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES) COMERCIO
VAREjISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO
VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE uso PESSOAL E DOMESTICO NAO
ESPECIFICADOS ANTERIOEMENTE(MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL

' 0 (EPI) ) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
,COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE uso
HUMANO;COMÉRC1O ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
COLCHOARIA;COMÉRC1O ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE

i, © ORTOPEDIA,.

CNAE FISCAL

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

J
Reg: 81 500000362$00 Página I

CAR RIO AZEVÉD%%$TW " """""' """"' "' --" '"""""""""""' h"
X. ,-· · :- E DE NOE',z àE ETD j; .,-

L, G mm "-e nk : .k" 'E jr I.peh'. ·.. h! i.>9Mü l ·'

AutêMicãção Digital Z
~ r. S 4f r Y n41 . E2mLe mmmxmu. ni Int Kl È

Wi wtmUxi ã pmnmo Rmom
Mdü wcmX%0 mm m d ~aaclw Piu rCOd. NmmiçaçãQ: n6a!3051916412$0564-1, Dam:.0,W$/20!9.16:46:k

Ugi|g: c$e FkíGaiiuiÈçà¢l Têµ0 tkrmai C: AltM3S12-CDF4:
'\/$hOf Tami Aro: RS -.42 i, .;

i '""=""mira cs adó$ da ato mn: ;j'i

l



, ,

.

0

.,

.

0

.

' jC?,t-
.t A U ,

p'qc

U.TERAçAO CONTRATUAL N" 20 DA SOCIEDADE INSTRUMENTAL s4o
JORGE LTDA EPP "· ··

CNPJ n" 34.254.532/0001-77 .···. ,...
· W. 0

~ 0
Po '

4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não espccinèa®S:"í
anteriormente ., , ,, ,

4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação " '" "' '

domiciliar
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGIJNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social permanece ITABUNA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já

arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam
em vigor.

E. por estarem assim justos e contratados. assinam este instrumento.

\J

ITABUNA, 8 de mai3 de 2015.

!, · Ú&
FREDERICO E A RADE NETO

CPF: 019.805.865-94

J
;y JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIFICO O REGISTRO ENt 15/05/2015 SOB N"' 97%7440
JUCE&rotoçok): 15/845994-6, DE ¶2/05/20i5 ,~1
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REPÚBLICA FEDERATIVA 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: cartorio@azevedobastos.not.br
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçães 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 ãe Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serüços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinandc a inserção de um código em todos os ,

C, atos no?oriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo D/cMtal: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cGpia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/0512020 10:25:18 (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 Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail a'utentica@azevedobastos.not,br

Para informações mais detalhadas oeste ato. acesse o site h.t,lps:,;"/aLitdlg!t,a.{,eze,v,eaobastos notjZr e informe o Código de Consulta desta

Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1239290

A coi7sl Ita desta Declaração estará disponível em nosso site até 06/05/2021 14:34:21 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 72660605191641250564-1 a 72660605191641250564-2
'Legislações Vigentes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/ ?001, Lei 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
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 21

DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI ," '
00 03 e

INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA - EPP ·,. , .,
00 Ú

à ·000
0 CO 0 *

D

" , I »0

Ç

FREDERICO DE ANDRADE NETO, brasileiro, nascido em 20/09/1986, solteiro, êmpre3ário,

residente e domiciliado á Rua Monte Pascoal, nQ 148, casa, térreo, Bairro João Soare5.0a4.1dade

de Itabuna, estado da Bahia, CEP 45604-623, portador da cédula de Identidade n' 0917219465

pela secretaria de Segurança publica do Estado da Bahia e emitida em 02/06/2015 e do C'F sob

nQ 019.805.865-94. Na condição de único sócio da empresa INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA -

EPP, com sede a Avenida Manoel Chaves, n9 2376, Bairro São Caetano, na cidade de ltaouna,

estado da Bahia, CEP 45607-300, com seu contrato social devidamente registrado e arquivado

na MM. junta Comercial do Estado da Bahia sob n9 JUCEB-29.2.0102858-6, de 13/09/1990,

iD inscrita no CNPJ sob nQ 34.254.532/0001-77. Resolve transformar a Sociedade Limitada em
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regera, doravante, pelo '

presente ATO CONSTITUTIVO:
€y

Clausula Iq - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser INSTRUMENTAL SÃO

JORGE EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Clausula 2q - O acervo desta sociedade, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), a cor)stituir

o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, afirmo Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR
TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

FREDERICO DE ANDRADE NETO, brasileiro, nascido em 20/09/1986, solteiro, empresário,
ap residente e domiciliado a Rua Monte Pascoal, n9 148, casa, térreo, Bairro joão Soares, na cidade

de Itabuna, estado da Bahia, CEP 45604-623, portador da cédula de Identidade nQ 0917219465

pela secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e emitida em 02/06/2015 e do CPF sob

M 019.805.865-94. Constitui uma Empresa individual de Responsabilidade Limitada, sob as

seguintes cláusulas:
C

já DA DENOMINAÇÃO SOCIAL - A empresa girará sob o nome empresarial INSTRUMENTAL SÃO

JORGE EIREL1- EPP e terá sede e domiciliado na Avenida Manoel Chaves, nQ 2376, Bairro São

Caetano, na cidade de Itabuna, estado da Bahia, CEP 45607-300 na cidade de Itabuna, Estado

da Bahia, inscrita no CNPJ sob nQ 34.254.532/0001-77.

2' DO CAPITAL SOCIAL - O capital será de R$ 10CLOOO,OO (Cem Mil reais) totalmente

integralizado neste ato em moeda corrente do Pais.

Paragrafo Único - a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.
'\
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3' DO OBJETO SOCIAL -

CNAE - 4644301- Comércio Atacadista de medicamentos e Drogas de uso Humanoj°
Wbê

CNAE _4645101- Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para uso médioo:tNgico,

hospitalar e de laboratórios; ·'""- ""·"
U F

*

· " · FCNAE - 4649404 - Comércio Atacadista de mÓveis e artigos de colchoaria; . . .
q N

CNAE - 4649408 - Comercio Atacadista de produtos de higiene, limpeza e eoj]geração

dom iciliar;

CNAE _ 4&.6(X)2-Camétcio Atacadista de produtos de higiene pessoal;

CNAE_ 4645103-Comér:io atacadista de produtos odontológicos;

CNAE-4645102-Comérc c atacadistas de próteses e artigos de w1opedia;

0 CNAE-4773300-Comércic varejista de artigos médicos e ortopédicos;

CNAE-4759599-Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados

anteriormente; ,J

CNAE-4789099- Comércicj varejista de outros Orodutos não especificados anteriormente;

CNAE -4789005-Comércio varejista de produtos saneante donmssanitários.

4QOO INICIO DAS ATIVI JADES - A empresa iniciou suas atividades em 13/09/1990 e seu prazo

de duração e indeterminado.

y DA ADMINISTRAÇÃO - A Administração da empresa será exercida por FREDER1CO DE

ANDRADE neto com os poderes e atribuições de administrador Titular autorizado o uso do

nome empresarial, ved Mo, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar

0 bens e imóveis da sociEdade.

ti' DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇOS, RESULTADOS E PUBLICAÇÕES.

(j exercício social commeende ao período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de cada ano,

quando será elaborad Jl inventario, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico,

cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados. ,J ,

PARAGRAFO ÚNICO - A empresa poderá levantar balanços intermediários mensalmente,

trimestralmente ou sEIY1â nalmente.

7%- Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros,

sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus

haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da

resokiçã:, verificada em balanço especialmente levantado

·)'
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8q DECLARAÇÃO - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade

registrada.
0

0

ga DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO - O Administrador declara, sob as penas da |el:a; não '
1|'

está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em'vMMe de ii;
PP

çondenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que"~ae,oâih"cr& que fii

':emporariamente, o acesso a cargos públicos; Ou por crime falimentar, de prevari%ãf· f)eita jlj

ou suborno, conclusão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistemd fine nteirc l'"

iaciond, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumcjç jéWb|ica '.

ou propriedade. (art. 1.011, § Iq, CC/2002). :}'
r
l.

1OQ FORO-O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resu|tant25 do ji

:ontrato social permanece ITABUNA.

tabuna - Bahia, 02 de novembro de 2015 !jii
d
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FREDERICO DE ANDRADE NETO :'
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REPUBLICA FEDERATIVA 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: (831 3244-5484

http://www,azevedobastos.not.br
E-mail: cartoho@azevedobastos, not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Eiêl. Valber Azevêdo de Miranda Cawalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas c::jm âtribuição de autenticar e reconhecer fimas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc,.,

DECLAFIA para os devidos fins de d mito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digití'l' ou na
referida sequênco, foi autenticados cIe accrdo com as Legislações e normas vigentes',

DECLAFIO ainda que, para garantir tré nsparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado cIa Paraíba, a Corregedoria Geral de justiça editou o Provimento CGJPB N' 003/2014, determinando a inserção de um código em lodos os
atos notcrias e registrais, assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código Único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- ,J
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal cie Justiça clo Estado da Paraíba, endereço http://wrregedoria.qpb-jus.br/se|o-digitaU

A âutenti':ação digital do documento fez prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Caitório.

Esta DECLARAÇÃO fol èmitida em 07/05/2020 10:26:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de

. acordo com o Art. 1°, 1C° e seus §§ 1° e 2' da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autent|cado contendo o Certificado E igital dotitulâr dc Cartório Azevêdo Bastos, po Jerá ser solicitado diretamente a èmprésa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP du ao Cartorio pelo
endereç': de e-mail autentica@azevedabastos,mt.br

Pãra ink)rmações mais detalhadas 'leste ato, acesse o site .h,t.tps://autgigtta|.azevedobastos.not.br e 'nforme o Código de Consulta desta
Declaração-

CÓdigo de Consulta desta Declaração: 1239288

A consulta desta Declaração estará disipoMvol em nosso site até 06/05/2021 14:34:21 (hora local).

'CÓdigo de Autenticação Digital: 72660605191641250673-1 a 72660605191641250673-3
'Legj$|a(;õe3 Vigentes. Lei Federal n° 8 935/94, Lei Federal n' 10.406/2002, Medida Provisória n' 2200,'2001, Lei Federal n' 13.105/2J15, Lêi
Estadua n° 8.721/2008. Lei Estadual r' 10.132/2013 e Pmviménto CGJ N° 003/2014.

O refehco é vèrdade, cjqu fé.

Chave DIGITAL
0005b' j734fd94f057f2d69fe6bc05bE67fa0cçe059a91ab934490743b1e253ce4983560bçefa0f25577d47bd8826a439fca360bc99c315c5882c443j "J

ae7a4aa6e9a56a3e6bbd6d6b6421426dc5910
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FREDERICO DE ANDFADÈ NETO

JOSÉ CÉLIO NETO

SÔNIA DE ANDRADE NETO

SALVADOR BA 20-09- 1.98'E

C.NAS. Cm SALVAD0% BA OS
SEDE LV 290 FL 41: RT 063063 .k
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REPÚBLICA FEDERATIVA 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. EoitãçiQ 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: carlorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Váiber Az3vêd(j de Miranda Cavaicanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos eb Privativo de Casamentos, Interdições e
Tuteias com atril uição 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 Dlgitd' ou na
referida sequênc a, foi aMenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainde que, para garantir trensparência 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 lOdoS os
atos notoriais e iegistrais, assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código Único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- J
X1X2) e dessa fjrmà, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser conNrmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal ce Justiça do E3tado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus,br/selo-digital/

A autenticação d gital clo documento fez prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que fo"am reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAI. SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cattório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/05/2020 10:23:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Ar . 1°, "C° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autent'cado contendo o Certificado E igital do
titula" do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartorio pcIcj
endereço ce e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site h,t,lps //autdigtal.azevedobastos.not br e informe o Código de Consulta desta
Declaração-

Código de Consulta desta Declaração: 1239285

A consulta desta Declaração estará d'sponivel em nosso site ate 06/05/2021 14:34:21 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 726€0605191641260045-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal ri° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n' 2200,'2001, Lei Federal n° 13.105/2J15, Lei
E3tadual n° 8.721/2008. Lei Estadual r° 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, ckju fé,

CHAVE DIGITAL

.

00005b1d734fd94fU57f2d69fe6bc05b9€7fc60cce059a91ab934490743b1e256938ç00cbfe2be38b5965499d912d247439fca360bc99c315c5E82c443Í "F

2ae7a4043d6add1 7b1b15b76f1b1289aeffff3

https://autdigitaLazevedo¶jastosmot.br/hQrRe/çomprovante/72660605191641260045 1/1
l
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18/02/2020

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

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

Nome: INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI
CNPj: 34.254.532/0001-77

C

C)

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 l
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 d2 outubro de 1966 - :

ÈCódigo Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para Ms 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 (DAU) 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 mesmcs 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 07:32:29 do dia 18/02/2020 "hora e data de Brasilia".
Válida até 16/08/2020.
Código de controle da certidão: A6D4.731B.6F98.1394
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
0 FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

=~="'

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número da Certidão Código Geral
0004407 0047120

. Nome/Razão SocialCódigo INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP

C.N.P.J Insc. Est. C.P.F R.G
34254532000177 25669291

Endereço
AVENIDA MANOEL SOUZA CHAVES, N°: 2376 -

C. SAO
AETANO ITABUNA BA

{;j Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. :73 da Lei Municipal n° 2.173 de
/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos ins que, NÃO CONSTA DÉBITO

ertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade e de 90
Noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Munici3a| de Itabuna na
Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br/

Emitida em 25/04/2020

Validade 90 dias

C
Chave de Validação: 20200004407

Av. Princesa Isabel, N° 678
Slão Caetano
CEP: 45.607.001 - Itabuna-Bahia

r

-- - . - .. -» " 'Se



tO : ' GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

1,5r! SECRETARIA DA FAZENDA

% ':

¶ - t F

Emissão: 13/05.'2020 10:31

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

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

Certidão N°: 20201396891

RAZÃO SOC IAL

INSTRUMENTAL SAO JORGE EIREI.I

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

025.669.291 34.254.532/0001-77
€J

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

presente cerüdão Positiva o efeito de Negativa:

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

207185.0004/18-7 - la Inst/DISTR1BUICAO 207185.0005/18-3 - la lnst/DILjGENCIA

210763.0006/18-5 - Inicial/PARCELAMENTO 600000.0315/20-9 - lnicial/PARX ELAMENTO

600000.0531/20-3 - IniciaUAG PAGTO OU DEF 850000.2029/20-6 - IniciaVPARCELAMENTO

850000.3 154/19-5 - lnicial/PARCELAM ENTO 850000.3270/19-5 - Inicial/PA RCELAMENTO

850000.3505/18-4 - Inicial/PARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabeleámentos do contribuinte, irclusive os inscritos na
Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazerda Pública do Estado ca

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 13/05/2020, conforme Portaria n' 918/99, sendo válida por 60 chas, contados a partir da data de sua

emissão.

C A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta cio cartão original de inscrição no CPF ou no 3NPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PAG - l de l RelCenideo2special rpt
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jUSTIÇA DU TRABALHi '

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPj: 34.254.532/0001-77

Certidão n°: 2515891/2020
Expedição: 28/01/2020, às 16:31:28
Validade: 25/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data ,

de sua expedição.

Certifica-se que INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI

(MATRIZ e FILIAIS), inscrito(ê) no CNPJ sob o n°
€) 34.254.532/0001-77, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base ro art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho cie 2c'11, 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 cios

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 ;cíois) 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 dc) Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

rNFoRMAçRo IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas natarais e jurídicas

inadimplentes perante a justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

DuvidaS e sugestões: cndt@tst»jús.bt
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 34.254.532/0001-77

Razão INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI EPP

Social:
Endereço: av manoel chaves 2376 terreo l sao cae'"ano l itabuna l

BA l 45602-748

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

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

Validade:15/07/2020 a 13/08/2020

Certificação Número: 2020071502071934450515

Informação obtida em 15/07/2020 09:16:47

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

C

C



04/05/2020 004256949
PODERJUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU

C

CERTIDÃO N°: 004256'949 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta ?ertidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de . ustiça
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirconferencia.do).

CERTIFICO que pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da 3ahia,
anteriores a data de 04/05/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP, portador do CNPj: 34.254.532/0001-77, estabelecida na AV.
MANOEL CHAVES, 2376, SAO CAETANO, CEP: 45607-300, Itabuna - BA. ""*""*' " """""" '""*""' "' "**"

Os dados informaaos são de responsabilidade do solicitante, devendo a titula "idade ser conferida pelo
interessado elou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelc) período de 20

(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da deta de sua emissão após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda feira, 4 cj? mato de 2020.

É
I
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004256949
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CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

I,

CADASTRO NO CRF SOB N' REGIONAL VALFOADE

013722 CRF .BAH,, 31/03/2021

HO RIO DE FUNC6ONAMENTO DO "
RAZÂOI DENOMINACAO SOCIAL Seq O? 00 as 12'00 e das 14 00 as 1890 1Ter 07"00 BS ¶ ?(Ç1 m 14'QQ 10:0(1 .' Q%: 07:0çj
INSTRUMENTAL SÃO JORGE E|RELI as 12:0Ü e das 14:DQ as 18:00 /Qui· 07:00 as 12:00 B das !4 0,J as 18:00 lSúx' 07':% as 12:09 d l

das 14"00 as 18 DO ,'

NOME FANTASIA HOR RiO DE FIjNCFONAMENTQ DO ESTABELECIMENTO- SABADO
INSTRUMENTAL SÃO JORGE

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO HO RIO DE FUNCIONAMENTO DO E$TABELECIMENT'CJ- COMINGO
3UTRAS DtSTRjB1jIDQRAS

ENDERECQ
AV MANOEL CHAVES N 2376 CNPJ

34254532ÇX)0177

LOCALIDADE "" """"
SÃO CAETANO CIDADE

C 7àbuna

FARMACÊUTICO (S) DIRETOR/RESPONSÁVEL (ElS) TÉCNICC' (S)'

Seq 07 (JO as 1'1:00 Er das _ _ as _ _ ' Ibi' ¢7,00 as 1t'OC e Ws __ as _ _ __ l

SIDIANE OLIVEIRA VIEIRA 006903 Qua. [JT.DIJ as IF (X? e tias _,· _ as _ l ;j,j ]7 (jo 11 30 e, dàz _ _ as _ : _ '
Sex 07 (X) as 11-00 0 das aã " '

r

Dr Ian liveira de Brito
Presidente l CRF-BA

Chave de Segurança : 596B0300ED3CED6F740DFF7251321C6D

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito néstE
Conselho Regional de Farmácia, atendenda ao artigo 24 da Lei Federal n° 3.820/60 e ao Título IX da Lei Federal
N 6.360/76.

. Tratando-se de farmácia de qualquer natu reza, certificamos que está regularizada durante os horário $C , estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com a Lei Federal n° 13.021/14.

m CARTÓRIO AZEVEDO '"l"" " '""$'R0 CN.L :À$ PESSj4 4U.hk$ -: ·
m' 33it E '.'A8ELTrkl4'0 DE NUT-IS um Pt; , rç ETC Z;'

l " ·. - v! 'l :' '.ml4 tug "a :n, m g ÀbZl ubwet-5 :ta m 7¢ t i l ,'.- 4 d u iii ' .+ 17

Autenticação Digital 'S
n e r mv e, 4N a to da Lá Fm~&s&k'1994q m e n; X4 "'g

La Kn'.aQ 'e W'WYtlã7 mr*~ànu 2",/
[kb mcmnenb [fMIQ 4 CM Ne Mn mnk m O ó wdKí0 Chi,

C6dQuteMicação: 72%9105200944170016-1; OMã: 04jo$/?o;'L@'4tkim

"' '"a Selo oiyat de Fiscdizaçâo Ti:c Normal C: AKA¶E5E>ETXÜ; í:'
l Vafor TOW çjçk Ab: RS 4,56 'r

""'"=:""%C8&rí US ~5 do ato em: http$:~íod©tutl:~·s' l:

_____.._
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\èj Farinácia
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

Observações:

l - Por infração a qualquer norma rcktiva à ati"idadc profissional, perderá este documcnto seu valor,
podendo d Conselho Regional de Farmíicia determinar o seu recolhimento.

2 - A baixa de Responsabilidade Técnica (RT) deverá ser comunicada pelo profissional ao Conselho
Regionai de Farmácia e à Vigilância Sanitária correspondente.

3 - Na baixa de Responsabilidade Técn ca (RT) será obrigatória a devolução deste documento ao

Conselho Regional de Farmácia.

Temo dc Devolução:
,

Ao CRF · _._ _

Eu. . , inscrito(a) neste órgão sob o n'

. , comunico que a partir desta data de demissão l ,' , deixo de exercer a funçãodc pelo estabelecimento de razão social ,
_recolhendo c devolvenck esta CRT pâríi as providências cabíveis do Conselho Regional de Farmácia

Local Data da Comunica ào Assinatura do Farmacêutico

Declaro. ainda. que deixo esta responsabdidade pelo seguinte motivo:

.

CÓDIGO DE ÉTICA FARMACÊUTICA

RESOLUÇÃO/CFF N" 596'14

A ?. 12 - O fàrmacCutica, duran:c o tempo cir juç pcman:ccr inscrito cm um Consclho Regional dc Farmácia, mdcpçndcntcmcmc dc ¢$ÍâT \)l1

não no exerci:ic dèüvo da pn)r$$àj, deve

C...)

V -commicnr ao ConscNo Rcgkmd dc Farma':te c as demais autoridadcs compcw'ntcs a musa cm sc submcier à pnánca de ativtdadc

cxmuáriz à !;'1 ou regulamento. bem como a dcsvincu]aça) dc cano. função ou emprego, motivadas pela ncccssdadc dc µEsçrvar os lcgihmos inrcmscs

da pcQfi%aQ c da sMklc:

(.,,1

XIII - comunicar C'cmsclM Rcg:oml dc amsácia, em S (cinco) dias. o cncerramçnto dc seu vinculo profissional de qudqucr natureza,

inckµn&niemmc dc retenção dc 7Qcurrentos pelo emp

(-J
A'-l 13 - O fannacCulico deve comunicar pmmmemc ao C'onscjho Rcg7onal dc Farmácia, por çscmo, o afamamento tempcMno das atividades

profissionai, jetas gum detém nesponsabilidade técnica. quando nik houver outru fànmeêutico que, legalmente. o substitua,

S i' - Na hipõtc$¢ dc atàtstamcnto pot motive d: cocnça. actdentc p¢$$oü õbilo fàmiliar ou por outro imprcvisivcl. que rcqucira avaliação pelo

' Conselho Rq;iom1 de Femücia u :omurticaçào formal e cbcunwmda deverá Qcômr em S (cimo) dias Úteis após o falo,

, , .) V' V

' '."" CART RIO AZEVEDO BASTSR " OFCK) DE REGdSTNCí CML c».í NMÚHC S .· '
' .. . E TABELKj4ATO CIE NOTAS Çl1Ç.YG CNJ GS UÇ-Q ,', l

l ' · h k."': *'*. 'ímã "n :u 'j x Lmça :t' 'm-w ~ vim 'e k ; ~ j·;
Autenticação Digital ':·;1

Cem cm W".ÇQJ r. T n r V e. U 0 S? Lé 0 OWL xu :?:i '
LOt EMiMm' E Nuü5TTIKO b pm~m ~wf . rwpimduçPG Md í'"-"

b l

cb dôotmeiN7 b u>e&mo O +Mo e ¶ü ;","COd. Autenticação: 72660405200944170016-2; Data: 04105/2020 09:45:Ú t
l :.»

,àu? Sch Digital de Fisicatização Tipo Normal C A,KA185O&APBH: ::j '

VaOr Total do Ato; RS 4,56 ·" ,
f VàbR Áimmo cb Mimado m '

,Mm "Y5n1Nra os do ato em: https:/lsdM@taL¶pbjm.b' l
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERD|Ç3ES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, joão P2ssoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

http:/Mww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
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DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lntet'diçáes e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Coriarca de João Pessoa Capttal do Estado da Paraíba, em vir.ude de Lei, etc.,,

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' eu na
referida sequência, foi autenticados de acordo corn as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todcis os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Regstros do
EstadQ da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Pmvimento CGJPB N° 003/2014, determinando a insarção de um código em todos os

C 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
através do site do Tribunal de justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus,br/seIo-digital/

A autenticação digital do documentcj faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinhà posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidãs na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idcmeidãdê do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida gm 07/0512020 10:10:17 (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, (j documênto eletrônico autenticado contando q Cerühcam Digital do
titular do Cartório Azevèdo Bastos, pooerá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - epp ou ac Canório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas oeste ato, acesse o site ,h,t,tps:."/autdig|ta|,azevedoba$tos.no|k' e informe o Código de Consulta desta
Declaração-

Código de Consulta desta Dec|araçãQ: 1511529

A consulta desta Declaração e3tará disoonivel em nosso site até 04/05/2021 09:51:37 (hora local)-

'Código de Autenticação Digital: 72650405200944170016-1 a 72660405200944170016-2
'Legislações Vigentes: Lei Fêderal n' 8.935/94, Lei Federal n' 10.406/2002, Medida Provisória n' 2200/2001, Lei Federal n° 13,105/201E, Lcy
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
C 0CK)05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b967fc60cce059a91ab9344 90743b1e25a5f73e1ad1dfc7a583cfba94Dd88aa0a439fca360bc99c3 1EC5882C'k:32

ae7a469106479a7afa65863b6a4d5d5366e1f

https //autdigitaLazeve(x)bastos.not.br/home/comprovantd7266040!5200944170016
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE i ALVARÁ N·. 1374/2019
DIVISÃO DEVhGILÂNCIA SANITÁRIA —-- —- -

ALVARÁ SANITÁRIO 1"^"'"""' '"""""
L_ . _

~

!O Diretor(a)de"" SA(JDE 2·e acorda com a
' ' '"" ' """ "' " l " " I """
) Legislação Samtãria vigentè e conforme Processo n° ' 3251/2019 ' concêdê licença de Fúncjonan"E nto a"

Razão social: INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI - EPP

"Nome de Fantasia: _I,N,STRUMENTAL SÃO JORGE ICNPj": 34.254.532/00*7:":
-A

1Endereço: Av. Manoel Chaves, n°. 2.376

Bairro: São Caetano Cidade: Itabuna

Responsável legal: Frederico de Andrade Neto CPF: 019.805.865-94_ _
_

._.Responsável técnico: ,Sidiane_OINeira Viei. 'a ! Conselho: CRF;BA,: 690T" , ,

ATMDÃDE: coMÊRa5DE MATER|AIs"Hõsp|TALAREqcoMERc|o ATACADISTA MEDICAMÊ"N=Ê1

COSMÉTICOS
OBS: ESTE ESTABELECIMENTÕ ESTÁ AUTORIZADO A"CÕMERCIALIZAR"" MEDICAMENTÕSj
PERTENCENTES A PORTARIA 344/98 MS. ,

l
|TÃãj,NT_ 18 DE DEZEMBRO DE l =019

" "jD|RÊjiTR _ ;'ã| \/c)j' j
!

_

-..L '1
\ ' U,b"in c.,\N-j ;. i ,

,._J_Foi paga a importân.c,i,a de RS i 247,62 --- --- ""'
WZENiiís E CÍÚARENTA E SETE REAIS E SESSENTA"Ê DOIS CENTAVÕS:

, , poRmENso _ _ _ __ _, .._ , ., """ ,
," cóâiS=:ãõcaíiií6aniEõcÁnz6" "
l ConfOrme DÃM n° 632_ . : _ ,,

7

4

noTa
· , O L1CENCIAMENTO DOS ESMBELECIMENTOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO PELA vIGjLÀNaA SANITÁRIA MUNlCiPAL SERÁ

; " REVALIDADO ANUALMENTE.
F

l . O PEDLDO DE REVALIDAÇÂQ ANUAL DE LICENÇA DZVERÁ SER INSTRUiDO COM O ALVARÁ DC· ANÕ ANTERIOR COM
ANTECEDÊNCIA DE 30 (TMN7"A) DIAS DO TÉRMINO DE SUk WGÊNCIA.

l · O ALYAFÜ4 SANITÁRIO DEVERA OBRtGATDRIANENTE SER FIXADO EM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

: . licença S.UjEiTA a cancel u1entq caso o_estabe c:i to deixe de atender a LEG|$LAçSC' sttty "2!R!A.y!G.E.NT,E .__ ,

l, "- _" " "" " """ " l ' ' " ""' "
.

.
in tia do Fu cionáno

obSe_r\/ãE(5es.
A importâficia paga acima registrada refere-se ao p'agamentÕ"dÕ" ""

Alvará referente ao exercício de: 2019.
DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Email: vsitabuna:@hotmail.çom
FONE: '73) 361 7-- 9169

i Cód.»t·~âo:.726_61

4mÓ/ 'e"D'jü
·'",

màmimm

¶' OF: ã) X KEG mc CN _ DAS 4.5W , WT1JN 'us 'l
,,7 E 4OT..$ Cô·bçµ Cf 06BTGU ,-.

6nb ~m Z" V * v - A '.ALU n u"

itentiCaçâo Dilàità] :
C N ànc Y S" -u . 57 .W Ul3 Xt964 e Kl 0 lv. m

~ õ'0
wkõ e mnknna n m C) MiOMQ Ove. ft v;

3i219,1Q59C10577 Düai _1gl!?j?911_1.1.:a1:
de FtscaHzzçào Ti:c Ncrmal C a. J€.2173-GV4S: k:

Vedor rmi c$ç·aw RS g.,42 3.',
l, dados do ida om: Mtp$'m~%iml.tµbju$m j;'i
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REPUBLICA FEDERATIVA 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. Vá ber Azevêdc de Mwanda Caaalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas corn âtr:t uição de autenticar è: reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para q)S devidos fins de d roito que. q documento err. anexo identificado individualmente em cada Código de Autenúcação Dgítal' ou na
referida $equência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainde que, para garantir tré nsparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Ckral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
ates 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 ,J
atnvé3 do site do Tribunal de justiça clo Estado da Paraíba, endereço http://cQrregedoria.tjpb-jus.br/se|o-digita|/

A autenücação digital do documento fez prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha posse de um documerito com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SACi JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO fo1 emitida em :Ui/12/2019 08:30:20 (hora local) através do 3istèma de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Ar'.. 1°, 1C° e seus §§ 1° e 2" da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autent cado contendo o Certificado Digital dQ
titular '1(? Cartório Azevêdo Bastos. po Jerá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório peb
end ereçc de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas 'leste ato, acesse o site h.t,tps:,/['a\ltdig|ta|.azevedobasto$.not.br e nforme o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1417948

A consulta desta Decleração estará dlsponive| em nosso site até 19/12/2020 08:18:04 (hora local)-

'Código de Autenticação Digital: 72661812191059010577-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal rf 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200,'2001, Lei Federal n° 13 105/2015, Lei
Estadutí n° 8.721/2008. Lei Estadual r' 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referico é werdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bffe88a7b509bdb66274f150819bc0771d5de34e5e71d6bcab1380130946e1 49c439fca3600ç99c315c5882c443' "WU

2ae7a444a7e28c959a9d31da257f6a55ed5dea

https://autc}igita|,azevedobastosmot.br/hQme/mmprovante/72661812191059010577 1,'1
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COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

C

Confira os dados de ldentihcação da Pessoa jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à rfb a sua

atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
0

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

uMEkô DÊ INSCR1ÇÂO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE S|TUAÇÃO "" """"m
34.254.532IDO01.77 1410911990
MATRIZ CADASTRAL

INSTRUMÊNTAL SAD JORGE EIRELJ

Tc"ljl DO EStaBEl G' hFTO NOME ANTAS|A) PORTE

"" EPP l

: IGÔ iç O Ci If .FA.

46.44-3-01 - Comércio mcadpsta de medkamenm e drogas de um humano

_ L' L J Z ;J

46.45-1 -01 - COmércio atacadista de instrumentos 0 materiais para uso médico cirúrgico, hospõralar e de :àborarórios
46.49-4-04 - Comércio atacadista do móveis e amg^ de çQlçhoana
46.49-4-08 - CorMrcio atacadista cIe prodú"x1$ de higiene, limpeza e conservação domic(l(ar
46.45-1-03 - Comércio atacadista de prodwos odonrológkos
46.45-1-02 . comercio atacadista de prüteses e artigos de ortopedia
47.73-3-00 - CorMrcio varejista de anigo3 médicos e ortopêchcos
47.59-&99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não egpecmçado$ anteriormente
47,89-0-99 - Comê rc Jo varejista de outros produtos Não espec Wicados ameriortnente
46,46-0-02 · Comércio atacadMa de prodwc'S de higiene pessoal
47,89-0-05 - Comê re bo varejls¶a de prcx1utos saneantes domksamtários

]1 ç4"i L) L .r C A N . . , l ,

230-5 - Empresa Individual de Responsabllk1Me LimitMa (de Natureza EmpresM

l ,

AV MANOEL CHAVES 2376 """"""

_Ef l h'út.CtPlO ,,F

45.607.20q SAD CAETANO ,' ITABUNA
.

] ãA

.L
ADWNsTRUMENTALmojoRGE.coM.BR (73) 3617-7289' (73) 3613-0283

ZNTE FEDERATIVO RESPDN VÈLI FR)

AÇ - S AL DATA IIA l, Ç O CA

ATNA 22t1012005

-ZAL DA CI - l L

}

í

l'

,

l

C

Aprovado pela Instrução Normativa RFE5 n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 15107/2020 às 09:19:13 «jata e hora de Brasilía)

l

l

fPagina 1/1

CONSULTAR QSA VOLTAR tMPRIMIR .

A RFB agradece a sua visita. Para inforrreçCies sobre poKtice de privacld3de e uso, clique agyí
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Consulta ao Cadastro Paee l cf 2

TRIBUTOS r CONSULTAS CDHSUL.TR RO CRF

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPj: 34.254.532/0001-77 Inscrição Estadual: 02!5.669.291 PP

Razão social: INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI

Nome Fantasia: INSTRUMENTAL SÃO JORGE

Natureza jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITADA - EIREU (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL

Unidade de Fiscalizãção: INFAZ COSTA DO CACAU

E Mereço

Logradouro: AVENIDA MANOEL CHAVES

Número: 2376 Complemento:

Baii"ro/ Distrito: BANCO RASO CEP: 45607-300

Município: ITABUNA UF: BA

Telefone: (73) 36177289 E-mail: ADM@INSTRUMENTALSAOJORGE.COM.BR

Referência: EM FRENTE A VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL Localização: ZONA UR 3ANA

Domicilio Tributário Eletrônico - DTE

Situação do DTE: CREDENCIADO Data do Credenciamento: 14/03/2016

Situação da Conta: ATIVA Data da Criação da Conta: 14/03/2016

l
Informações Complem entares

Data de Inclusão do Contribuinte: 17/09/1990

Atividade Econômica Principal:

4644301 - Comá"cio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividade Econômica Secundáriâ

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hosFitalar e de laboratórios

4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoMa

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado:; mtêrkrméntê

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789099 - Comércio varejista de outros produtos nãcj especificados anteriormente

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamènto: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral ~
vigente: ATIVO Data desta Situaçao Cadastrâl: 23/08/2018

http:l/www.sefazba.gov.br/scripts/cadastro/cadastroBa/resuIt.asp 04/05 /2020



Consulte. ao Cadastro Page 2 of 2

Endereço de Correspondência

Endereço: AVENIDA MANOZL CHAVES

Referência: EM FRENTE A CLINICA SÃO CAETANO

Bairro: SAO CAETANO

Município: ITABUNA

Complemento: TERREO

Número: 2376

CEP: 45607300

UF: BA

hiformações do Contador

Classificação CRC: Profissional CRC: 25850 -BA

Nome: MARIA EDITH CASSIMIRO DOS SANTOS

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional CRC:

Nome:

Endereço

Endereço: RUA ITAETE LOTEAMENTO JARDIM BELO HO

Número: 394 Bairro: PITANGUEIRAS Município: LAURO DE FREITAS

Referencia: CEP: 42701360

Telefone: (71) 32523614 Celular: O Fax: O

Tipo CRC: Originario

Tipo CRC: Originario

UF: BA

E-mail:

J
Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirr
pelo FiscQ

Data da Consulta: 04/05,'2020

: —"Qvm. 1mk a 1(bi ç RR F ÂEiEMR àtm~

Cl

http:/"www.sefaz.ba.gov.br/scriptskadastro/cadastroBdresult.asp 04/05/2020

_ _ __ '~~"~"~~m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAçÃO E FUNCIONAMENTO

Cod. Contribuinte lnsc. Municipal Alvará/Exercício
0004360 ( 55387 :C 636/2020 "i

Concedido a
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP

Nome Fantasia

CNPJ lnsc. Estadual CPF
34.254.532/0001-77

25669291 "": l :C

Endereço
AVENIDA MANOEL SOUZA CHAVES, SAO CAETANO, , N° 2376, CEP:

":

Descrição da Atividade
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,

_)

hospitalar e de labora

C

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PARA

FUNCIONAMENTO NOS SEGUINTES HORARIOS:

Horário de Funcionamento""7 l Horário E:3pecia| :

De 08:00 as 18:00 hs. De as: hs.

l Data Inicio Atividade : Data Ernissão"""""'""" ' " :

26/07/2002 30/01/2 020

í ALVARÁ VALIDO ATÉ :í CLASSIFICAÇÃO FISCAL :

31/01/2021 C

AvisoC Impressão de Alvará em 2021, sob condição de fiscalização das demais Secretarias

como também atendendo ao disposto da Lei Fede ral

10098/2000(acessibilidade)."DESRESPEITAR OU PREjUDICAR O IDOSO É CRIME:" j

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço: h.t,tp://www.itabuna.ba,g!)yhr/ através do cóiigo de
validação 0010201553872020000636

l t?· £a,r,tZr,|,o AZEVQÇ g
k " 'us àF f

" Ai
Ije c«R ¢N~ ", J

bM Eamm0 mm

COd. AuKMbçação: 726CQ
.L
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lhW
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dènücação Digital
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04/02/2020 httpgmautdigitaLazevedobastosmot.br/home/comprovante/72660302201142470098

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS . .
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REG|STRC) CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitááo Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00 joão Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax. (83) 3244-5484

...
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. \'álber Azevêdo de Miranda Cawalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atnbuição 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 dlreito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada cód/jjo de Autenticação Digital' ou na
referida sequênc!a, foi eutenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir trensparênáa e segu'ança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria GEra| 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, cade autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário J
atevés do site do Thbunâl de justiça clo Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria-tjpb.jus.br/selo-digital/

A autemcação digital do documento fez prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tirha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, Única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO fo· ermtida em 04/02/2020 08:14:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com 'j Art 1", "C'° e seus §§ 1° e' 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autentcado contendo o Certificado Digital do
titular dc Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELJ - EPP ou ao Canório pelo
endereçc cie e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas leste ato, acesse o site h,ttps://autdigital.azevedobastos,not br e informe o Códêgo de Consulta desta
Deciaração

Código de Consulta desta Declaraçàc: 1451920

A consulta desta Dederação estará disponível em nosso site até 03/02/2021 11:51:22 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 72660302201142470098-1
'Legislações Vigèntes: Lei Federal 1)° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200,'2001. Lei Federal n° 13.105/2015, Let
Estaduê n° 8.721/2008 Lei Estadual r° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O reféric:o è verdade, deu fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734S(j94f057f2d69fe6bc05b()3cb3e7c24df52=df89395779aea5a32a73amaba7987ae17m6a6c9375M39fm360bc99c315c5882c443j J

2ae7a4153f61c22bc945b5e82c56c37296c7dO

https://aut(:igjta|.azevedo'jastos.not.brmc rne/comprovante/726603022M142470098 1,'1
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JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição-

.< 'b .. : .: ;··.* ··' ' S :' jS: .* % . S d.

C
< · ¥

.: :::X:'..:. : :. ' · Z Ri¥· i '· ·.'· : .. . .. — ' · I . ' · · i :; "G ..::m:· : j: ': :1 i e

Nome Empresarial INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI

flatureza jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE(sede) CNPJ l Arauivamento do ato J Inicio da atividade
Constituitivo

29600098707 34.254.532/00Q1-77 i 13/09/1990 _13/09/1990

Ehdereãj:
AV MANOEL CHAVES, 2376, SAO CAETANO, ITABUNA, BA- CEP: 45607300

TM

;; " , . ' ' ' ' ' · " "" " ·" ·'·· ·' . ' Me. &; ,è , y ' ' i'j' - m!m social ' 'g l I"'-

COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA íTso MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS '

COMERCIO VAREJISTA DEARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRCCUTOS NAO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES) COMERC.IO VAREJISTA DE

nPRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE uso PESSCAL E DOMESTICO
AO ESPECIFICADOS ANTERIOEMENTE(MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) ) COMERCIO ATACAD STA DE PRODUTOS

ODONTOLOGICOS ,COMÉRCIOATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE uso HUMANO:COMÉRC!CI ATACADISTA DE
MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA:COMÉRCIOATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E CONSERVAçÃO

DOMlClL1AR;COMÉRClO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS

DE ORTOPEDIA:
. , >.·'-í i·S$.'.1- j:·. -, ê -·· ··:¥=: '- . wmma .p If. - l I L _ t''" SOCIAL

_ , EQRTE ,_ PRAZO DE dUracÃE:R$ 100,000.00
' CEM MIL REAIS Empresa de pequeno porte XXXXXX

Capital integralizado:
RS 100,000.00

CEM MIL REAIS

TITULAR/ADMINISTRADOR
"r"" ""Nome/CPF Cond./Administrador

. Inicio de mandato Término do man¢atoFREDER|CO DE ANDRADE NETO "" SÓCIO 1'Ã[jú|N|sTRADoR""" XXXXXX """" xx/xx/xx"CC" """ "
019.805.865-94
i:. ' oARQL!!mM_ENTo

_.. _ ___.._ . . _ SITUAÇÃO _ _ STATU$ , _
4 ' :

Data Número

7/11/2018 97806522 , REGISTRO ATIVO Sem Status

Ato: 310- OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPFQESA/ EMPRE
Evento: 310- OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESAI EMPRESARIO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE D) ,EE,DERAçÃO OU "FORA.DELA ' "' '"'""""""' '

NIRE: XXXXXX CNPj: XXXXXX " "" " ' "

Endereço: XXXXXX

_m'z ' :' ' " "I íilj,' ê' "i l Observação
' , S ' ...:. ' · ' ": i -: L. N ' '" ' . ' ·'::Z.· '.E" i' '

página: 1/2
204373786

||||||I||I||||||I|I|||||||I
CONTROLE: 122.772.400.493.55 CPF SOLICITANTE: 916.944,345.91 NIRE: 29600098707 Emitida: 23/04/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFI 3ACA
a AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREçO http://regin.juceb.ba.gov br1regin.ba/te[ava|idado :s.aspx
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JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que asb informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vtgentes na data de sua expedição.

Wome Empresariai INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI

|Natureza jurídica: EMPFIESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE I-TOA

l N!R6 sede) CNPJ Arauivamento do ato Inicio da atividadeConstituitivo
29500098707 µ..254,532/0001-77 13/09/1990 ,. 13/09/1990

Endereco:
AV MANOEL CHAVES, 2376, SAO CAETANO, ITABUNA. BA- CEP: 45607300

SALVADOR - BA, 23 de Abril de 2020

" "ii _ ez~Q— +-1

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
J

(J
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.g jv.br/reg|n-ba/te|avalidadocs.aspx
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