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FASI- FUNDAçÃO DE ATENçÃO Á SAÚDE DE ITABUNA

PROCESSO ADMINISTRATIVO

N°.0275/2020

PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO

N°.059/2020

CONTRATADA(o):Cirúrgica Fernandes
Comercio de Materiais Cirúrgicos e
Hospitalares.;

VALOR: R$ 12.850,00

MÊS: Agosto EXERCICIO: 2020

*** A TENDIMENTO AO COVID-19** *
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Itabuna, BA, 25 de agosto de 2020.

De: Diretoria Administrativa/Financeiro

Para: Licitação e Contratos

Assunto: Aquisição de produtos.

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

necessidades.

Entre outras demandas, como em todo e qualquer ente público, mormente o
seguimento hospitalar, a Administração se revela carecedora de serviços, os mais
diversos como: Material Médico de Uso Hospitalar (Sistema de Aspiração
Fechado). Tal solicitação que ora se faz para atendimento, busca oferecer assim

segurança para equipe da assistência e pacientes, tendo como escopo atender ao
setor do CTl desta unidade hospitalar. Torna-se necessário a aquisição por
dispensa de licitação do item mencionado mediante ao fato da empresa contratada
não ter feito a entrega do material até a presenta data, o que a falta desses

l causará transtorno ao atendimento prestado aos pacientes.

Diante de quadro de tamanha complexidade para a vida do paciente, com o
enfrentamento a pandemia do Novo CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID - 19)

buscamos um serviço direcionado ao atendimento às necessidades vitais impostas

$ aos pacientes atendidos neste hospital sobretudo aqueles internados no CTl,

,

í-." "" fÉ 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 orem 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. 6/93.

Ü súYQ ,

.

jaumü r""" kpo'\o ' ,j,
Roberto GarS15ãcheco junior f?!:g: a, "c" cie " , Am ay da Rocha

Presidente da FASI 1'\drnin ratiNEjnanceiro
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'=" , E j m FASI - Fundação de Atenção a Saúde de Itabuna

'®'ç'o' HBLEM - Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães
5ÀUPE PE ITAWNA '

ltabuna-BA, 24/08/2020

Prezado Harry dos Santos Suzart Junior

Estrada da Muriçoca, n° 09, loja 09, São Marcos, CEP: 41250-420. SalvadodBA
Inscrita no CNPj: 02.421.679MX)l-l8

PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 ATA 111.2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: FILTRO UMIDIFICADOR, FILTRO

DE MÁQUINA HEPA E SISTEMA FECHADODE ASPIRAÇÃOTRAQUEAL.

Pelo presente fica a empresa notificada, referente às obrigações da contratada em

especifico a não entrega referente a AFN 1203.2020 de 10-0&2020 segundo o setor de

Almoxarifado a referida AFN não foi entregue até a pwsente data causando transtorno no

atendimento prestado pela FASI ao seu Paciente.Os materiais em questão são de suma

importância na assistência ao paciente internado em nossa Fundação. Vale ressaltar que tal

atitude implica em grave infração contra a Adrninistraçào Pública, ficando a empresa sujeita a

sofrer as penalidades previstas em EDITAL.

Neste contexto, segundo a Lei 8.666 de 21/06/1993 preconiza em seus artigos Art. 77.e

78 que, in verbis:

Art77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

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

III - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e

prazos;

Logo, a não resolutividade do problema citado acima culminará na aplicação das

penalidades cabíveis, conforme previsto em edital.
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avidson Viana os Santos

FISCAL DE CONTRATOS
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DE: COORDENAÇÃO GERAL DE ENFERMAGEM

PARA: DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

F

COORDENAÇÃO
GERAL

l ENFERMAGEM

Cl. N ° 046/2020

Prezado Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desse solicitar

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 100 UNIDADES DE SISTEMA FECHADO DE

ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, uma vez que houve problemas no processo de

licitação, ressaltando que esse material é de fundamental importância no momento

da intubação dos pacientes infectados pelo COVID 19, oferecendo maior

segurança para equipe assistencial e pacientes, O sistema de aspiração fechado

evita a liberação de aerossóis no ambiente e permite também a manutenção dos

parâmetros ventilatórios do ventilador mecânico, auxiliando-o na manutenção da

oxigenação do paciente. O equipamento é acoplado ao tubo endotraqueal do

paciente assim que ele é intubado, porque permite que se aspire as secreções das

vias aéreas inferiores sem ter que desconectar o paciente do ventilador Quando

ocorre desconexão do respirador, pode haver uma grande dispersão de aerossol,

colocando em risco toda a equipe envolvida na assistência ao paciente nas

Unidades de Terapia Intensiva COVID 19

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

esclarecimento de dúvidas porventura existentes.

Atenciosamente

,' .' Enf?p.&&nÊ:ug(c.&'hí=.
it'"-. . COREN-BA 300.721

RESPONSÁVEL TÉCNICA DE ENFE AGEM Ç\C'"
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D 4Sl - FUNE ,:ÃO DE ATENÇÃO A SAÚDt E ITABUNA
Av. Fernando Gomes Oliveira, S/N° Nossa S. das Graças - ltabuna-Bahia

u 'b CNPj: 02.762.633-0001-62 - Inscrição Estadual - Isento

HOSPfTAL DE BASE
LUIS EDUARDO MAGALHÃES

n'.

SOLICITAÇÃO DE COMPRA -
" " ", 25 de agosto de 2020

De: coordenação de enfermagem .
Para: COTAÇÃO

ITEM Especificação de Material Unid Quant.

SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL Composto por sonda de aspiração

1 em PVC n° 14, graduada em cm com orifícios na extremidade distal com ponta UND 100
arredondada e luva plástica siliconizada envolvendo a sonda. Apresenta via de

%
a mstilaçao com valvula anti-refluxo para fluidificar secreções e realizar a limpezaa, E, interna da sonda, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa

" IE protetora na extremidade distal. Produto descartável e isento de látex. Em balagem

m"m. individual estéril e com identificação do produto, empresa e registro na ANVISA.
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Enf" PATRÍCIA CAFEZEIRO GUIMARÃES - Responsável Técnica Enfermagem
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ui MAPA ANALÍTICO 0111.2020 AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 25.08.2020

LOTE 01

_ _ _ _,_ _ , _ , _

.)

Und Quant CIRURGICA 'INSTRUMENTAL NSA MÉDIA TOTALitem Descriçao

_ feEnandes SÃO ,jQRGE D|sTR[au|DoRA_

'Sonda de Aspiração Traqueal 14 - Descartável, estéril, atóxica, maleável, em
PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, Com 01 orifício distal, 02

1 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel UNIDADE 100 R$128,50 R$240,00 R$168,00 R$178,83 RS 17.883,33
grau cirúrgico e filme termcplástico, abertura em pétala. N a embalagem deverá
estar impresso dadQ de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de vahdade e registro no Ministério da Saúde.

TOTAL DO LOTE R$17.883,33
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t
24/08/2020 , Proposta de Venda - Cirurgm Fernandes

., ,mi CIRÚRGICA

K,:, fErnandEs , Proposta de Venda - Número 3545073

Unidade "" Data Inclusão " Validade"da Proposta
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 24/08/2020 24/08/2020

Condição de Pagamento Frete .Transportadora
A VISTA CIF JAMEF-NORDES

Código l Cliente Razão Social CNPJ
6735 FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA 02.762.633/0001-62

End. de entrega CEP
AV. FERNANDO GOMES OLIVEIRA SIN - SEDE - ITABUNA - BA 45602748

Observações
@@@COTACAO l FATURAMENTO MINIMO PARA FRETE CIF RSl.000,00 SUJEITO A APROVACAO/ ENTREGA 10 DIAS@@@

PRODUTOS

10 BT-SC5-1454 SONDA ASP. sisr FECH, TRAQUEAL 14FR 54CM BIOTEQ PC 100 128,50000 12.850,00 7 O 0,00
'7 ,

u . .m

u '+
: ."¶1

K.

Representante Telefone Valor Liquido Valor Total
JMFAR REPRESENTACOES LTDA- ME (71) 3293-6995 R$ 12.850,00 R$ 12.850,00

Peso Bruto: 6,00 VoI.aprox: 1,00 M3: 0,08

Cliente, o pagamento do pedido deverá ser feito integral e imprcterivelmenc no prazo estipulado, sob pena dc cancclamento ou multa. Conforme o pedido
rcanzado, a cobrança será enviada por boleto bancário ao endereço informado. Salicntamos que caso V.Sa. tenha aderido ao sistema DDA, o banco não cnviará

qualquer cobrança ou bdcto impressos em papel. A cobrança ou boleto, no caso do DDA, estará di$?onível eletronicamente em seu banco pela internet,

A prcscntc venda será tributada rcgularmcntc como uma venda normal, não sujeita a nenhum bcncficio ou tratamento especial tributário, incluindo eventual imunidade,
isenção, redução, regime cspccial e d cumprimento das obrigaçiks acessórias. Caso exista algum bcncficio ou qualquer outro fator que possa dtérar q tratamento tributário

aplicável, é obrigação do climtc informar a Cirúrgica Fernandes sobre tal aspecto no momento da realização do pedido, por escrito. apresentando os documentos
comprobatórios, para que possamos avaliar junto ao nosso departamento jurídico a aplicação ou não desse beneficio ou tratamento especiaVdiferenciado.

Alameda África - 570 - Gleba Y (Pólo Emptrsaiiaj - Tam%ré) - Caixa Poml 962 - CEP 06543-306 - Santana dc Parnaíba - SP
CNPj: 61.4 18.042/0001-3 l - Inscrição EStadud: 623.1 12.422.119 - PABX: (55-11) 4152-0500 - Site: www£imicafemande$.çom.br
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ILHÉUS, 26 DE AGOSTO DE 2020

REF.: ESTIMATIVA DE PREÇOS
COTAÇÃO 0111.2020 AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS:

Sonda de Aspiração Traqueal 14 - Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC,
branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dado de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde,
MARCA: BIOTEQ
QUANTIDADES VALOR UNITÁRIO TOTAL
100 R$168,00 R$16,800,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS
PRAZO DE ENTREGA: AGUARDANDO IMPORTAÇÃO 10 A 20 DIAS UTÊIS (30 UNIDADES DISPONNÉIS).
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

=E¢

Gislaine Brandão de Andrade
NSA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI
SITE.: wvv\N.nsamateria|.com.br
Fonelfax.: (73) 3632.4726

Rua Treze de Maio, 272 - Pontal-llhéus - BA
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Whatsapp.: (73) 98102.6339

=,ês

Gislaine Brandão de Andrade
NSA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI
SITE.: \Nww.nsamateria|,com.br
Fone/fax.: (73) 3632.4726
Whatsapp.: (73) 98102.6339

'" '"%: M'io, 272 - Pontal-llhéus- BA
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CNPj: 34.254.532/0001-77 Inscrição Estadual: 25.669.291

Itabuna, 25 de Agosto de 2020.

À
FASI- FUNDO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA.

Proposta de Preço

Item Quant. Descrição dos Produtos Valor Unit. R$ Valor Total R$
01 100 Sonda de Aspiração traqueal sistema fechado n°14 R$ 240,00 R$ 24.000,00

TOTAL = R$ 24.000,00

~ ~ ~ . ~d

, 34254.532/0001-77

Entrega: Imediata . instrumental são jorge eirelj

Validade da Proposta: 10 dias : Avenida M.noel Chaves. 2376

Cond. Pagito.: Antecipado ' São Caetano - Itabuna - BaMa

LUCIMAR MACEDO Assm·dode %rm·diguW por ' CEP: 45.607-300

oliveira da 'ucimar maçedq olneira IIA mmm mmmmmmm mmm m5U,VA941 92A US15
SILVA9419241 351 5 ~s:Z(R0,08,25 W:44:46 .03'W

Lucimar Macêdo
Coordenação de Licitação
ÉJSkype: Lucimar.macedo

Coniato (73) 361 7-7289/ 361 2-8162..°3kl7-2462
(73) 3613-cQ83 -T¢|emarkct[nE

Mmd (73) 9kl33-1725
\\ hats App Vendas (7;) 9 8 12 5- |(}ç)y
Avenida Manoel Chàves, 23 76 - São Caetano
C EP 45. 60 7- 300 - Itabüna - BA Site: www.instrumentaísao jorqe.com

,<$:"!::'g

,,,UQ ,9
"" jaj'?:T':,',!e: çjçjçr-' ,,p

e,::;::""°:"

Avenida Manoel Chaves, n° 2376 - São Caetano Itabuna - Bi'. =

Telefone (73) 3617-7289/ 3613-0283 - ~n,st.r,u.menta|saojorqe.com
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K

DESPACHO

1. Autorizo a Contratação da empresa Cirúrgica Fernandes Comercio de

Materiai8 CIrúrgicos e Hospita|are8;

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, 28 de Agosto de 2020.

Roberto ma Pacheco Júnior
Diretor Presidente
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· + FASIsus . · FUNOAÇÂOOEATENÇÀOÁ ASSESSORIA

' ' '"'""'"""""" ^==" JURÍDICA
ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 059/2020

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 275/2020

EA&ECER

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
MÉDICO DE uso HOSPITALAR (SISTEMA DE ASPIRAÇÃO
FECHADO) PARA ENFRENTAMENTO AO COVIl) 19 PARA O
ABASTECIMENTO DO HOSPITAL- DISPENSA DE LICITAÇÃO.

ART. 24, ll DA LEI N" 8.666, DE 21 DE JUNHO 1993 (DECRETO N°
9.412/2018) MP 926\2020, MP 961\2020, Art.1°. CONSULTA FORMAL
POSSIBILIDADE JURÍDICA

I- PREÂMBULO

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

FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES 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° 02.762.633K)001-62, para aquisição de material médico de uso

hoslZilalar_Lsislema de aslzira£aoJechadoLRara enfrentamento ao COV/D /9 nesta Unidade

HospüaigL sem que haja procedimento licitatório, informando que há o interesse da

Administração na contratação em tela, tudo isso por meio de dispensa. dada a legalidade.

urgência e emergência em que se encontra o País devido a pandemia do virus COVID-19.

"'%µ°:':':è;"
II - DAS INFORMAÇÕES E JUSTIFICATIVAS ,mb(0

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

autos na data de 28/08/2O20. objetivando a consulta acerca da legalidade de contratação de

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

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

Unidades de Tratamento Intensiva - UTI em pacientes diagnosticados com COVIl) 19. já,que o
HBLEM habilitou 20 (dez) UT1 COVIl) ADULTO. 54 (cl uen e quatro) leitos ®àt 08

(oito) Leitos SEMI INTENSIVOS. ' " ç)"
J<::;':',,,:

^O" .,XN \\ . b" '
2020 Av. Fernando Gomes Oliveira 5/ - CEP: 45.600-0CX) 'çn -Bahia

Tel.: |73) 3214-1600- NPJ 02,762 633/(XX)M
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llm$ mmmm
Considerando que em 28 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde, por meio do COE-nCoV

publicou a versão eletrônica preliminar do Plano de Contingência Nacional para Infecção

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

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

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

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

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) por meio da publicação

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

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

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

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

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

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

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

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

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

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

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

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

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do Coronavírus de que trata esta Lei. Vale ressaltar que ,A,D,I.S,P,E,N.S,A

É TEMPORÁRIA E SE APLICA APENAS ENQUANTO SE PERDURAR O PERÍODO

pe_d,e,s,ab,a,s,t,e,c,i,m,e,n,t,o_deste hospital, pois o Pregão Eletrônico referente a

aquisição desse material não logrou êxito. nenhum interessado participou da disputa

relacionado aes'e i""· S,,QlOí¢:'::j""' C'")

l- Considerações Preliminares desta Assessoria E:,mMo ¢6
çjçjCy) '

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

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

fornecidos nos autos, perfeitamente delineado seu objeto, pr o, alor. dotação de despesa e

forma de pagamento, assim como documentos de regularidad %pre'"' 1\ (j\\v¢\\··

j<;;':',$:Nw "'s::%"
,2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn" - E : 45.60CAXX) - It -Bahia

Tel.: (73) 3214-1600 - C 2.762.633/0001-62
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Convém destacar que, compete à Assessoria Administrativa prestar consultoria sob o prisma

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

S82Qrtunidade 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 manifèstações da Assessoria Administrativa da FASI são de

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

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

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

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

instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações

administrativas.

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

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

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

III - DA FUNDAMENTAçÃO DE MÉRITO "'"E°:'s',;::iÊj';"
Por todo exposto, passo à fundamentação e, ao final, opino.

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

certame licitatório (principio da obrigatoriedade). o legislador ressalvou hipóteses em que o

gestor pode prescindir da seleção formal prevista neste estatuto. ¶,"5

çjçjÇS'
As hipóteses de ressalva encontram fimdamento no próprio texto constitucional. uma vez que o

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

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

resguardando "ressalvados os casos especj/ícos na legislação". bSj\«$o'
""2::\::: ,;ç:i'° Ke; :::::e;"
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A dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a Administração

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

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

sentido é a lição do renomado Jessé Torres Pereira Júnior:

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

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

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

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

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

"m'"°' "°"'"'°" s,,% ="

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

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

serviços gerais para a Administração.

Trata-se de importante ferramenta jurídica disponibilizada ao administrador, para uma situação ·
peculiar, a ser acionada sob o crivo da proporcionalidade para atender o interesse púb|ic:d '"

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

Federal, em consulta genérica formulada no bojo do Processo ° 18 ¶2999. da quel'0su]tou o
entendimento exposto na Decisão n° 3.500'1999. em carát' G,Mi"° ' 'in§:":gg°" d'

sentido de que: \ '(j gg\ 0,9g?"
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(...) sem prejuízo do cumprimento das formalidades previstas no art. 26

da Lei n° 8.666B3. é possível a contratação direta de obras, serviços

(continuados ou não) e bens, com fulcro no art. 24, lV, da referida

norma legal, se estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes

requisitos, devidamente demonstrados em processo administrativo

próprio: a) a licitação tenha se iniciado em tempo hábil, considerando,

com folga, os prazos previstos no Estatuto Fundamental das

Contratações para abertura do procedimento licitatório e interposição de

recursos administrativos, bem assim aqueles necessários à elaboração

do instrumento convocatório. análise dos documentos de habilitação (se

for o caso) e das propostas, adjudicação do objeto e homologação do

certame;

b) o atraso porventura ocorrido na conclusão do procedimento

licitatório não tenha sido resultante de falta de planejamento, desídia

administrativa ou má gestão dos recursos disponíveis. ou seja, que tal

fato não possa, em hipótese algum& 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

rj9j particulares;

d) a contratação direta pretendida seja o meio mais adequado, efetivo e

Sjç§w%«Ü eficiente de afastar o risco iminente detectado:

e) o objeto da contratação se limite. em temos 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 N J

de 180 dias. contados a partir da data de ocorrência do fàto tido Como

emergencial;

g) a compra, no caso de aquisição de $gll)bara entre ' \Sediat : r\

jd<°":,% ,g, § ,;áj
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É esse o contexto normativo a que o administrador deve subsumir e ponderar os fatos

relacionados com a aquisição de medicamentos por ordem judicial. Marçal Justen Filho leciona

que emergência é um conceito relacional entre a situação fática anormal e a realização de certos

vdores. Explica:

O direito (público, especialmente) é posto para assegurar a realização

de certos fins (valores). Quando se constrói a norma jurídica, considera-

se uma certa situação fática e se elegem certas condutas como

obrigatórias. proibidas ou facultadas.

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

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

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

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

estabelecida como regra geral.

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

fimdamental.

Destarte, pela incidência da hipótese prevista no art. 24, IV, da Lei de Licitações. e pela

perfeita adequação do objeto à previsão legal, eis que relacionado com as atividades vitais do

Hospital, não vislumbro óbice para a celebração do contrato administrativo com o prestador de

serviços supramencionado. considerando que os preços guardam compatibilidade com os

valores prat.icados no mercad°'

, . .

SMÊb ,ç:Ê?t

Portanto, ha de se observar que não so a hcitação, 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 q çj

preservação do patrimônio público. çjqÇS"'

Vale ressaltar. mais uma vem que em 20 de março de A)" foi Decretado Estado de

Emergência no Município de ltab:na, Decreto n.13.6:8' d,)qg\\@erações promovidas pelo

Decreto n.13.609\2020, como medida de combate e R ¥oem face de confirmaçãocontaminação do primeiro paciente com o co¶A%é :SE?'e que a pargi""::ta d

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. sIn' - P: 45.600"0®,,: jlt
Tel.: (73) 3214-1600 - CN J 02.762,633/egq:,



' +Sus :S291'·· ±-L ",=:"
fornecedores dos materiais licitados, conforme relatório do Fiscal de Contratos, Davidson

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

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

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

Fundação de Atenção à Saúde de ltabuna-FASl. contribuindo para a execução de medidas

sanitárias e epidemiológicas.

IV - CONCLUSÃO

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

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

necessidade. de acordo com a sua necessidade.

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

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

fato noticiado e que ensejará a celebração do termo.

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

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

condi,ões ne,ocia's. S°"f°;,m;,:é

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

praxe e atendidos os apontamentos:

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

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

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

ato administrativo; cf o

, , , ,,,,, Ja%\';' n-'"' çjQç)ç\'i2) seja o processo em tela subm t do a anã da idade e Controladona Interna da

FASI a quem cabe, através de seus sistemas de c role interno. examinar as fases de

execução da despesa, dotação orçamentária, incl ive, verificando a t3y|aridade das

licitações. contratos, temos, sob os aspectos da publicidade. le ,'itir;,, Sonomicidad

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

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

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

É o parecer.

Itabuna-BA, 28 de agosto de 2020.

Mic Farrôco
Assesso Jurídica

OAB-B 59.866

'm":,|E::Í'?
ijQPÇ"S

,»JQ
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AUTUAÇÃO

Processo Administrativo: n° 275/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 059/2020

Valor Global Estimado: R$ 12.850,00 (Doze mil e oitocentos e cinquenta Reais)

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna

Contratada: Cirúrgica Fernandes Comercio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares.

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

objeto: Aquisição de Material Médico de uso Hospitalar (Sistema de Aspiração

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

Magalhães.

Vigência/Periodo: Imediato

Autuação: Ao 28° dia do mês de agosto de 2020, eu Renata Bomfhn Silva Oliveira,

Presidente da CPL da FASI, autuei sob o n°0275/2020, este processo .
L

W

administrativo, contendo suas peças integrantes em conformidade com a Lei

Federal 8.666/93.

Ny
Renata Bomfim Silva Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação

'°'e':!:::::'!éí':'"' '

,ju""°
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GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE

Portaria N' 0027/2020

Dispõa amrca da revogação da pontaria 010/2020 de 14 de fevreiro do
2020, e nomeação dos membros efetivos suplentos para a composição
da CPL - Comissão Pormanente de Liatação da FASI.

Q Dketor - Presidente da FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA, no uso de

6Uã$ atribuições que lhe roga o art.37 l 7' da loi Mumcipal 1.942 de 27 de julho de 2004.

Rosdvo:

ART. 1'. Revogar a portaria de 0010/2020 de 14 de fevereiro de 2020, que trata da nomeação de
membros efêtivQs e Suplontes, respectivamorlt0, da CPL - Comissão Pormanente de Licitação da
FASI.

ART. 2". Nomear a CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASI - Fundação de AWiçào á
Saúde de Itabuna, que passará a vigorar com a seguinte composção:

MombrOS efetivos:

PRESIDENTE - Renata Bomfim Silva Ohvètrâ;

MEMBRO - jailma Freitas da Silva;

MEMBRO - Soraia do Oliveira Salume,

Mombro suplonte:

MEMBRQ - Marília Silva dos Saritos,

MEMBRO - Ricardo Costa dos Santos

ART. 3'. Determinar que no impedwnento e ausência do presidente, seja o mesmo subStituídO pOr
um dos dois membros efotivos da CPL - Comissão Permanente de Licitação.

ART. 4', Determinar qua na ausência de um dos três membros efotivos da CPL - Comissão
Permanente de Licitação seja a mesma composta por um dos membros supkmtes.

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

ART. 6". Revogam-se as d)spo$lçõ'e$ em contrário.

Registre-se. Comunique-se, Cumpra-se. \ 'mt

,,,,m,,,,,»,,m,

""í°:,:',;'::i!°jí

,,, .."

jd,nuj\"' e KP%0

Roberto Gama Pacheco Junio, E , ·r n' ç§\lj\\s

""'°'"'"""""'" '" '"" \C, ¢e':,o::'::"
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Processo Administrativo: n° 275/2020
Processo de Dispensa de licitação: n° 059/2020

Itabuna: 28/08/2020

, Nome da Empresa: "' "" ' "' '" " "' ' CNÍ"jTCPÈ:" " ""

_ _ _ Cirúrgica Fernandes Comercio de Materiais cirúmicos e Hospitalares.

61.418.042/0001-31 , .:

' 'Endereço:
Alameda África, n° 570, Gleba Y, Pólo Empresarial- Tamboré, - Santana de Parnaíba- Sp - CEP: 06543-306

Objeto:" " "
Aquisição de Material Médico de uso Hospitalar (Sistema de Aspiração Fechado) para o enfrentamento ao Covid 19 para o

Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães,

Valor Estimado:
RS 12.850,00 (Doze mil e oitocentos e cinquenta Reais) j

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

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

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

Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus, (2019-nCoV), com o objetivo de conter a ,

infecção humana e mitigar o aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pela COVID-19, e do Guia de Vigilância

Epidemiológica (BRASIL, 2020f: BRASIL, 2020h): Considerando que em 4 de fevereiro de 2020, o MS declarou

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo ,

l Co'onavirus (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 es :

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavims

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 hcitatórios usuais. A solução é a utihzação dos

permissivos legais para a contratação direta, em que se prescinde de licitação"; Considerando que em 11 Março de 202C'

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

l um dever do Estado, devendo estar plenamente integrada às politicas públicas governamentais," Considerando que a Lei

l n° 8 080, de 19.09.90, que institui o Sistema Único de Saúde, estabelece a necessidade da melhoria da qualidade de v;C-

decorrente da utilização de bens, serviços e ambientes oferecidos à população na área de alimentos, através de no""

ordenamentos que regulam, no âmbito da saúde, as relações entre agentes econômicos, à qualidade daqueles recurs."" l
l o seu consumo ou utilização; Considerando o Art. 196 da CF, A saúde é direito de todos e dever do Estado, garan':2.;1 l

l mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acessá '

universal e iguahtário às ações e serviços para sua promoção, proteção e rec eração; Solicito então que seja deflagradc ,

processo de dispensa de Hcitação para a aquisição de imediato, após taçào de preços pelo menor valor com

'"""""° '°,:::'""""'"°' '" '"' '"'""' '" '"""""' '"::::,.j'!';:°° ""^L^jC\r'?^"
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Processo Administrativo: n° 275/2020
Processo de Dispensa de licitação: n° 059/2020

_.d :.

Na forma da justihcativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, portaria em anexo, no presente termorn -

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

autoriza a dispensa de Licitação.

COMISSÃO DE LICITAçÃO - DATA 28/08/2020

,, òb e:::\\:"'
, ,\,,,l" Jailma Freúu' djS'luSoa,a , ' N32::u'me "Rã,,ajk=;i' 'I

Membro Memtn embro

'T . · l
Lç

DESPACHO FINAL- HOMOLOGAÇÃO - DATA 28/08/2020
DE ACORDO,,EMITA-SE O EMPENHO.

fiS-
Robedo Ga Pacheco Júnior Cl s . , ay da Rocha

,Presidente Di tor Ad Financeira

F , .
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RATIFICAçÃO

Certihco para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 275/2020, Processo de Dispensa de

licitação: n° 59/2020, realizado com a empresa Cirúrgica Fernandes C.Mat.Cir.Ho.So.Ltda. CN PJ n'

61.418.042/0001-31, localizado na Alameda África, n° 570, Gleba Y, Pólo Empresarial- Tamboré, -

Santana de Parnaíba- SP - CEP: 06543-306, referente à Aquisição de Material Médico de uso
eHospitalar (Sistema de Aspiração Fechado) para o enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de

Base Luiz Eduardo Magalhães, no Valor Estimado: RS 12,850,00 (Doze mil e oitocentos e cinquenta

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

Itabuna, 28 de agosto de 2020.

Roberto Gama Pacheco Júnior
Diretor Presidente
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+SUS¥ wE,2,SL, #t LICITAÇÕES E
" 'Md"' m"'"" CONTRATOS

RATIFICAçÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativcc ri' 275/2020, Processo de Dispensa de

licitação: n° 59/2020, realizado com a omprôsa Cirúrgica Fernandes C,Mat.Cir.Ho.Sa.Ltda. CNPJ n'

61.418.042/0001-31, locahzado na Ajameda África, n° 570, Gleba Y, PÓIO Empresarial- Tamboré, -

Santana de Pama[b* SP - CEP: 06543-306, rekrento à Aquisição de Material Médico do uso

Hospitalar (Sistema de Aspiração Fechado) para o enfrentamento ao Covid 19 Pârâ O Hospital do

Base Luiz Eduardo Magalhães, no Valor Estimado: RS 12,850,00 (Dozo mil e oitocentos cinquenta

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

Itabuna, 28 de agosto de 2020.

Robarto Gama Pacheco Júnior
Diretor Presidente
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2020 Av. Fmando Gomes OIivára, sIn' - CEP: 45.6OCKXJQ - Itabma -Bahia
rd.: |73) 3214-)600 - CNPJ 02.762.633/0001-62

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HIA9ORDFN5UNEBRNPHWKLA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Portarias

FASI m DIRETORIA

,, SUSEE R,NQNçÂQQ.ATENçÂQÀ .~ PRESIDÊNCIA8AUDE DE ITABUNA

PORTARIA N' 004/2019

A Dimtora Presidente da FASI - Fundação de Atenção à Saúde de Itabunab 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. r - 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 CUMPRASE.

Itabuna- BA, 07 de janeiro de 2019.
%mtú(g nlS|l 0llçt|'l
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C» Diretora Presidente - FASI l HBLE
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2019 a'. Fernando Gomes CNvèkã, s/n° BlaTo: Nossa So q das Graças - Hdjuna/BA - Cep: 45.601 554
Tel.: (73) 32 1 4-16q [Pre9dência) - CNPJ 02,762.633KXX)l 42 - E-maú: ae|ona^blem@hohnaiLcom

CERTIFICAçÃdj DIGITAL: LWQDTOZ/9PP2AHVXVSCDLA

Esta edição encontra-se no site: www.itabuna.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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' , e MINISTÉRIO DA F~NDA

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: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES -
SOCIEDADE LIMITADA

CNPj: 61.418.042/0001-31

Ressakado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dNdas de responsabihdade do
sujeito passim acima identificado que Verem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administmdos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em ONda Atira da União (DAU) na Prccuradoha-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é rálida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele Gnculados. Refere-se à situação do
sujeito passim no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais preústas
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 «rificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços "http://mgovbr> ou <http://wMN.pgfn.govbr>.

Certidão emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:31:46 do dia 24/04/2020 "hora e data de Brasilia".
Válida até 21/10/2020.
Código de controle da certidão: FB80.DF34.043D.CF6E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Receitas Mobiliárias

CERTIDÃO NEGATIVA

N° 17461/2020 - VIA WEB

ACIRURGÍCA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. E HOSP, SOC, LTDA
.:61.418.042/0001-31
.:64484
,:AL AFRICA 570
,;TAMBCiRE POLO EMPRESARIAL
.:SANTANA DE PARNAIBA - SP
.:06543-306

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviço de qualquer natureza e taxas mobiliárias

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações,
que em nome do contribuinte acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta prefeitura,
débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicados(s), até a presente data.

CERTIFICAMOS que fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal na cobrança de débitos que venham a ser
apurados ou que verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta
certidão.

QUINTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2020

Validade desta Certidão: 90 dias.

A autenticidade desta certidão poderá ser Informações para Verificação de Autenticidade:

connrmada na página da Prefeitura de Santana de
Inscrição Cadastral : 64484Parnaíba, no Endereço: Número de Conwole : 10505142215958233

www.santanadepamaiba.sp.gov.br Data da Emissão : 02/07/2020
Certidão expedida gratultamonte, Hora da Emissão : 08:53:35

,isdemt , . ,\\)c'
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -NÚCLEO DE ATENDIMENTO TRIBUTÁR n ",

Rua Prof" Max Zendron, 77 - Jd. ProF Benoá - Santana da Pamaba/SP - Cop. 06502-050 ç\C\
(11) 4622-7400 -wwNsMtanadeRarnai$a,sm~ l . çjÇj""""

W="d'e'parna(f'

,,,,,,,,j:);:j,:i'",':°c::"



20/08/2020

0 · ' RÉPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

"""°""""' ° COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO "'^"^'"""
61.418.042/0001-31 26/07/1966
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
CIRURGICA FERNANDES . COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES · SOCIEDADE LIMITADA

TíTLK.O DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTAS|A) PORTE
CIRURGICA FERNANDES DEMAIS

C DIGO E DESCRIÇ Q DA ATIV1QADE ECON MICA PRINCIPAL

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos matarials para uso médico, cirú®co, hospitalar a do laboratórlos

C DIGO E DESCRIÇ Q OAS ATIVIDADES ECON MICAS SECUND IAS
46.46-0·02 - Com6rcio atacadista de produtos do higiene pessoal
64.63-&00 - Outras sociodades do participação, oxceto holdings

C DIGO E DESC%Ç Q DA NATUREZA JUR DICA

206-2 - Sociodado Em pnsária Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

AL AFRICA 570 LOTE Y

CEP WRRO/DISTRITO hAUNIC PIO UF

06.543-306 TAMBORE SANTANA DE PARNAIBA SP

ENDEREÇO ELETR NICO TELEFONE
CONTABILIDADE5@CFERNANDES.COM.BR (11) 4152-05341 (11)4152-0500

ENTE FEDERATIVO RESPON VEL (EFR)

SITUA O CADASTRAL DATA DA SITUAÇ O CADASTRAL
ATIVA 24/09/2005

MOTIVO DE SIT Q CAãASTRAL

SITUA O ESPECIAL DATA DA SITUAÇ O ESPECIAL

F '

y

'\

$p'ovado pela Instrução Normativa RFB n' 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Fmitido no dia 20/08/2020 às 07:59:00 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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jUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E
HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPj: 61.418.042/0001-31
Certidão n°: 11516182/2020
Expedição: 20/05/2020, às 15:27:36
validade: 15/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica- se que cirurgica fernandes - comercio de materiais cirurgicos
E HOSPITALARES - SOCIEDADE limitada (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no

CNPJ sob o n" 61.418. 042/0001-31, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12 .440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Mministrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaç%
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verif icação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http ://www.tst . jus .br) .
Certidão emitida gratuitamente .

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco NacÍonal de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e j urídicas
inadimplentes perante a justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenat6ria transitada em julgado ou ,gn
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente a'j
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, ,a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrenteS
de execução de acordos f irmados perante o MÍnÍ çrio Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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" é Secrêtaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ l IE: 61.418.042/0001-31

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurÍdica acima
identificada,'é cegificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de insçrição na Divida Ativa de responsabilidade 0o,estabe|ecimento
matriz/filial acima identificado, " ' ", '"
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Certidão n' 20050042321-95

Data e hora da emissão 08/05/2020 11:22:14

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br
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27KN/2020 Consulta Regu|aridad0 do Empeµdo¢. · -

' ' Voltar Imprimir "

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 61,418.042/0001-31
Razão SociahcIRURGIcA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA

Endereço: al africa 570 lote y l tambore l santana de parnaiba l sp l
06543-306

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

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

Validade:22/08/2020 a 20/09/2020

Certificação Número: 2020082203540793744942

" '"- Informação obtida em 27/08/2020 13:39:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Instrumento Particular IJE ALTEMçAO E
cGNsciuDAao iaê cmmo Social

. " " " : Ç : : : . :
%
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CNPj/MF: 61.418.042/0001-31
N.LRE 35.201.077.875
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hlo presente Instrumento Particular, as Panes abaixo qualificadas:

(i) Luiz Antonio Fernandes, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade
RG n° 3.617.307-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 533.032.458-00, residente e
domiciliado na Av. Lelomil n° 1.380, Bpto. IO-A, Centro, no Município de Guarujt Estado de
SàQ Pau]& CEP 11410-160.

(ii) Marcos Fernando Fernand« brasileiro, msada ¢mpresári% ponadoT da Cartch de .
ldeutidade RG n° 3.617.297-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 011.772.00&99, rcsidcntc
c domiciliado na Av. Leomil, n" 1.380, apto. )0-A Centro, no Município de Guaruj4 Fsíado
de São Paulo, CEP 114!0-160; c

(iii) Marla jOSÉ FERNANDW brasileira, solteirZ proprictárÂ pomàxa da Cancha de
ldcnüdade RG n' 8.472292-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 046.777.118-95, residente
e domiciliada m Rua Tucum4 n° 243, aparlamento Ill, Jardim EuroR no município dc São
Paulo, Estado de S&o Paulo, CEP 01455-010, únicos s6cios da sociedade Jimitad% regida pelo
seguinte Contmto Social:

Únicos sócios da sociedade limitada denominada "CIRÚRGICA FERNANDES -
COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE
LIMITADA", inscrita no CNPJLMF sob o n' 61.41&M2/0001-3l, sediada na Alameda
Á[ri^ n'. 570, Gleba Y, no Município dc Santana do PamaíbL Estado de São Paulo, CEP '
06543·306, com Contrato Social de constituição aiyuivado c registrado perante a Junta
Comenia) do Estado de São Paulo sob o n° 35.201.077.875 e com última akcmção contratual
registrada sob q n° 394,582/11.1, em sessão dc 28 de setembro de 2011, no mesmo ó'gÃo,
resolvem alterar c consolidar o Contrato Social, o que fazem nos seguintes termo$:
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l. O sócio Marcos Fernando FERNANDES resolve retirar-se da sociedaA mantendo-se
na função de diretor executivo, considerando que os dcmais sócios anuem expressamente e "
abdicam de seus direitos de prúferênci&, doa c tmnsfem conforme Insüumcuto Pàrlicular de
Doação com Reserva dc Usufruto Vitalício, celebrado em 18 de abri! de 2014, 15.236.000
(quinze milhões, duzentas e trinta e scí9 mil) quotas scjçiaih no valor global de t' .
RS1$.]36.®0,00 (quinm milhõeh duzentos e trinta e seis mil ruais), corrcspondenws a l i
38,09% (trinta e oito vg zero nove por cento) do capital social, equivalentes à totalidade de r
sua participaç!b no capital social, para os Cessi:nário& conformcindi, do a s:g^ d_, ,,:\
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·:. ?' "='2:'.','&%%: t'" -'7 -: ·" .-,, .', ,'". "'á & "" "Cede i tratíst&"úOhOO (trêsimiàSe$ oitocentas e nove mil) qüotà& no valor
' :g:"it;"à>:t"' j,: í:' nominal de RSl,00 (urn rea!) "àida 'uma, totalizando R$3.809.000 (três milhões

"S?Sí:% Kj oitooenüjs e nove mil reais), conespondentes a 9,5225% (nove vg cinco mil duzentos

%"% e "inte e cinco por çeulo):ao CeSSio@io GUILHERME RIBEIRO CHAYES FERNAN~
brasileiro, casado, emp?e$&g m'dí'"':ga Êci à°'32.013.126-9-ssp/sp e inscrito no

" " CPF/MF n° 220.237£9845; re$'denR e a]icilúos na Av. Victor Civit& n° 235,
Casa n° 288, Tambor'é Residencial IV, kjq Município de Santana do Pamaiba, Estado
dc São Paulo, CEP 06544-072, que ora ingmsa na sociedade, na qualidade de sóciu;

b, Cede c transfere 3.809.000 (tiês milhões oitocentas c novo mil) quotas, IlO valor
nominal de RSl,00 (um real) cada urna, totalizando RS3.809.00'0 (três milhõcs
oitocentos e nove mil reais), correspondentes a 9,5225% (nove vg cinco mil duzentos
c vinte e cinco pqc cento) a Cessionária Marina Ribeiro Chaves FERNANDE&j
brasileira, solteira, empmsári& portadora da Caneira de Identidade RG n° 32.013.128-
2-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n° 331.456.14&27, residente e domiciliada na
Rua Jerúnimo da veiu n° 305, apto. n" 181, Bairro Jardim Europa, no Município de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04536-001, que ora ingressa na sociedade, na
qualidade de sócia ;

c. Cede e transfere 3.809.000 (#S milhões oitoocntas e nove mil) quoW no valor
nominal de R$l,00 (um real) cada um& totalizando RS3.809.000 (três milhões
oitocentos e nove mil reais), correspondentes a 9,5225% (nove vg cinco mil duzentos
e vinte e cinco por cento) a Cessionária Cláudia Fernandes Salaueiro, brasilein<"

casadã produtora de vfdcq portadora da Caneira de Identidade RG n° 32.013.127-0-
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o m 33 1.4$6.308-65, residente e domiciliada na Rua
Doutor Alberto Lm n° 24, Casa 07, Condomínio Solam da Cidade Jardim, Balm
Monunbi, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 0$679·165, qúéi om
ingressa na sociedadc, na quajida& de sócia; e

d. Cede e transfere 3.809.000 (três milhões oitocentos e nove mil) qixms no valor
nominal de R$l,00 (urn real) cada uma, totalizando R$3.809.000 (três milhões
oiWcentos e nove mil reais), correspondentes a 9,5225% (nove vg cinco mil duzentos
e vinte e cinco por cento) ao Cessionário Pedro Ribeiro Chaves Fernandes/^

brasileiro, solteiro, estudante, portador da Cartüra dc Identidade RG d° 38,842.083-2-
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n' 417.992.798-55, residente e domiciliado na
Rua Jeíünimo da Veig% n" 305, apto. n° 181, Bairro Jardim Europa, no Município de
Sko Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04536-001, que ora ingressa na sociedade, na

qualidade dc sócio.

2. Nos termos do Instrumento Particular (k Doação com Reserva de Usufiuto Vitalício,
celebrado em 18 de abril de 2014, o sócio Marcos Fernando Fernandes doou com reserva
de usufruto vitalício a totalidade de sua participação na sociedadei conforme acima indicadq
pcrmamcendo com o direito de voto, pom administração e percepção pardal dos frutos
sobm as 15.236.000 (quinze milhõcs, duzentas e trinta e seis mil) quotas por ele transfèridas
anteriormenW que estão gravadas com Cláusula de impenhorabilidadc, incomunicabilidade e
indisµmibi1idadc, inclusive com relação aos respectivos frutos e rendimentos.
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. . 3. A cessão e transferência das qucqs sqciais acima se dão mediante a assunção, nesto
" '"'N'" ç'" at°g pelos Cessionárjo& da obriµção de Ú:spbrüjer perante a SocidaK ptx'porcionalnnente à
' '".""ÈW "ipaçâo s¢çietáTia ora adquirida. " " '

' ' 'u,S% 41 Em ¢corréncia das ?l'è!'\µ.' p!Üyi'!ás n°'ii'Eas ,1 a 3 acim& a Cláusula 5' c 6' do

r. Contrato Social passarão a v'&emcqn redàç=

O capital da sociedade, inieirameme subscriiu e in/egraliza&, eni niuedu
corrente no pais, é de R$40.000.000, 00 lquanema mi/hõu de reais), diviàí& em
40. 000.000 (quarenta milhões) de quotas, no valor nominal de RS LOO (um rea:
cada umq, assim distribuídas entre os sÓcias:

\LULZANTUNIO FERNANDES - /5,236.000 (qu/m milhões, duzentas e Hma l

e seis mil) quotas SOciais, no valor global de R$l5.236.000,00 (quime milhões,
' & h ·

.. .

. µ·

"b r. .

àuentos e trinta e 3é/S nili reais), con'espondemes a 38,0996 (trinta e oüo vg zem
nove por cento) do capital social.

l
GUILHERME RIBEIRO CHAVES FERNANDES - 3.809.000 (três milhões
oúocemos e now mil) quotas sociais, no valor global de R$3.809. 000 (três
milhões oitocentos e nove mil reais), c!m1espondènte3 a 9,5225% (nove vg cinco

t mil duzentos e vinte e cinco µ)r cento) do capital socLal.

MARL/U RIBEIRO CHAVES FERNANDES - 3.809.000 (três m/lhõès
oikcemos e now mil) quotas sociais, no valor global & R$3.809.0® (inés
núlhõès oitocentos e nove mil reais), con¥sNndèntes a 9,J225% (nove vg cinco
mil dwemos e vime e cincu por centoj do capital social,

\ CLÁUDL4 FERNANDES SALGUEIRO - 3.809.000 (INS milhões oúocenlw e

nove mil) quotas sociais, no valor gbbal de R$3.809.000 (três milhões oüocemas
e nove mil reais), corrrespondeme3 a 9,5225% (now vg cinco mil ahuentas e vime
e cinco por cento) ab capital socIal.

\ PEDRORIBEIRO CHAVES FERNANDES- 3.809.000 (trU milhões oitocentas

e nove mil) quotas soclah, no valor glObal de R$3.809.000 (HMS milhões
oitocentas e nove mil reais). cormspon&mes a 9,5225% (nove vg cLnco mil
duzenlo3 e vinte e cimo 1K)r censo) ab capital social.

\ MARIA JOSÉ FERNANDES - 9.528.000 (nove milhões, quinhentas e vinte e

oito miO quotas sociah, m valor global de R$9.52&00Q,00 (now milhões,
quinheniw e vime e oIto mil neats), conwpondbntes a 23.82% (vInte e tré3 vg
oitenta e &/3por cento) do capital 3ocial."

A sociedade é adm/ntsimda par uma Diretoria compacta por 3 (trés) membros,
senab 2 (abú) Diretores Èxecu/ivos e l jitm) Diretor de Comruladoria
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"'h. jRmções de Dinelbnes EjÉe*id·sera) eumi& pelo sócio Lm Antonio e ;
"",'2?" .." ,g"" '" Fernandmjã qual//íaub pmmgawmente. e por Marcas Fernanab Fernandes, .Aí: .

: ': b'usikiro, yiúyt), emprgsár"iò: pònaubr da Caneira de Idmtikhk RG n"
' '< " 3.617.297-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n" 0/1.772.008-99, residente e 'è·:' -

dbmiciliado na âí'b. Homi/. "d.2.38à: qp?o. IO-A, Çenko, no Município & " ""
L

Guaru/á. Esiado ,& l%a°i'eEp ;11a!qj60, e a jmpüb de Diretor de E
Cbmroládoria seM txierC/da Por Rocbigò Fo:zseca Ribeil'u, brasileim, mlteiro,
adninLstmúbr & enipresas, portador da Caneira de idemidade RG n° S
25.292.42(kSSPiSP, inscrito no CPF/MF sob o n° 165.430. 798-00, residente e " mm

cbmiciliado na Rua Sebastião Martins, 189, Jardim Bou/ígliolt no município de ã 3

- São Paulo, Estadb dê São Paulo, CEP 05595-010. " si

S Em fuce das alterações supw os sócios resolvem, por mútuo consenso, consolidar o Ê,
Conüuto Social, mantendo inaleradas todas suas demais ¢láusul&% nos seguintes termos: :

G'
i.-

"Instrumento Particular de Cqntrato Sqcial de :: Z ,e

, .8 G!--.
"' t "Yi "

ç!Rjz&su!=usNj!bN!Es=çs2l!sÉB=EM&IEBuuu=GjmE :-·1
G . . .

I':'

"'""""""""°'"" il
: E

pelo pmsenk Inshumcnto Panicular, os abaixo qualificados: 2 í

E
LUIZ ANTONIO FERNANDES, brastlaro, casado, médlc4 portador da Caneira de s' m
Identidade RG n° 3.617.307-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 533.032.458-00, residente !" '
e domiciliado na Av. Leomil, n" 1,380, apto. IO-A, Cci1(k), no Município de Guarujq EStado
de São Paulo, CEP ll410-160;

MARIA JOSÉ FERNANDES, bmsileir% solteir4 proprietária, portadora da Carteira de
Identidade RG n" 8.472292-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n" 046.777.118-95, residente : ""
e domiciliada na Rua TucumL n° 243, apartainemo j]], Jardim Europa, no município de São ' '
Paulo, Estado de Sàj Fbulo, CEP 0145$-010;

d- .à

GUILHERME RIBEIRO CHAVES FERNANDES, brasileiro, casado, anprcsário, :'
pxtador do RG n" 32.013.126-9-SSP/SP e inscrito IlO CPF/MF n° 220.237.098-65, midenie 2
e domiciliado na Av. Victor Civita, n° 235, Cm n° 288, Tambor'é Residencial lV, no f
Município dc Santana do Parnaíba, Estado de Uo Paulo, CEP 06$44-072; Q :

::

MARINA RIBEIRO CHAVES FERNANDES, brasikir% solteiW empresária, portadora da E ê
Caneira de Identidadc RG n° 32,013.128-2-SSP/SP e inscnta no CPF/MF sob o n°

Lx

331.456.148-27, residente e domiciliada na Rua JcrÔnimo da Veig& n' 305, apto. n° 181, 'i
Bairro jmdim Europa,, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04536-001;

l ':,E"iÈi':"" m l,,,\mê! G
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CLÁUDIA FERNANDES SALGUEIR9 - tjrsjsüeira, casachj produtora do vídeo, portadora
da Carteira de Identidade RG n° 32.ÇJ3.127D-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n"

·- 331.4$6.308-65, residente el domiciliadà'na"Rua Doutor Alberto Lylm n' 24, Casa 07,
· " ' "' · ínio Solarcs da Cidade Jard^ Bairro Morumbi, no Município de São Paulo, Estado

F

" F,';:çg7" São Paulo, CEP 05679-165:'! :": :: 'i í .
'·¥ b PEDRO RIBEIRO CHAVÈS"FEÀN "UES - b;üsil0i;o, solteiro, ¢studant% portador da

'"l Camim de Identidade RG n° 38.842.083-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°
417.992.798-$5, residente c domiciliado na Rua Jerônimo da veiu n' 305, apto. n° 181,
Bairro Jardim Eurou no Município de São Paulo, EStado de São Paulo, CEP 04536-001,

, L '

únicos sócios da sociedade limitada, regida pelo seguinte Contrato Social:

c]á!l:@L1=RgjÈ£!lomioam&çig

A sociedade é denominada "CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE
MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA".

QámlL&=j2u£de social

A sociedade uzm sua sede social na Alameda África, n°. 570, Gleba Y, no município dc
Santana do Pamuíb% Estado de São Paulo, CEP 06543-306.

Parágrafo único - A sociedack4 a Critério dôs administradores, poderá abrir filiais, sucursai&
escritÓrios de vendas, em qualquer panE do territÓrio nacional e no ©xtorior, medianW o
uwndimento das exigências legais.

=ma 3=R!u2!umQ

O prazo de duração da sociedade será por tempo indetermimdo.

gámla 4=12sLQ!ú!do Social

A Sociedade tem por objeto o cotnCrcio, a importação e a exportação. por conta própria e dc
teroe%& & materiais e instrumentos cirúrgicos, hospitalam e corrdatos, produtos pa'a
hi0ene pessoal, fraldas descartáveis e absorventes higiênicos; o comémio e a importação de
cquipamcntos de proteção individual - EPI, bem como a participação em outras sociedades,
nacionais ou estrangeim como 6ócÍa, quotista ou acionista.

çj@sula 5 - Po çqmL&çkjA"sSZuzta$ e d!L&!mustçauaL

O capital da socicdad:, inteiramente subscrito e integralizado, cm moeda corrente no país, C
de R$40.000.000.00 (quarenta milhões de reais), dividido cm 40.000.000 (quarenta milhões)
de quot&% no valor nominal de RS 1,00 (um rcal) cada um& assim distribuídas entre os
sócios:
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LUIZ ANTONIO FERNANDES - 15.236.000 (quinze milhõe4 duzentas e trinta e
seis mil) quotas socí&í& no valor global de RSl5.236.000,00 (quinze milhõe&
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duzentos c trinta c seis mil reais),' èomi?ond¢nt¢s a 38,09% (trim8 e oito vg= nove
por mto) do capital sQçiàí. : : :

' MARIA JOSÉ FERNANDES ""9.528.000 (nove milhl5¢& quinheuttas ç vinte ç oito
' . íj" mil) quotas sociais, no valor globd de RS9.528.00Q,00 (nove mi~ quinhentos c
"jj4 vinte c oito mil tmi$)NàoüespoAjcn'a"a ZA.8236 (vinte e trés vg oitenta e dois por

cento) do capitd soçjal.·" :-: " : :". : " :
m

GUILHERME RIBEIRO CHAVES FERNANDES - 3.809.000 (Ués milhões
Qitoccnlas e nove mil) quotas sociais, no valor global de RS3.809.000 (UêS milhões
oitoccnlos e nove mil reais), correspondentes a 9,5225% (nove vg cinco mil duzentos
e vinW e cinco por cento) do Capital social.

MARINA RIBEIRO CHAVES FERNANDES - 3.809.000 (Uês milhões oitoomw
c nove mil) quotas sociais,, no valor global de RS3.809,000 (três milhõcs oitocentos ç
nove ínil mis), correspondcntes a 9,5225% (nove vg cinco mil duzentos c vinte e
cinco por ccnto) do capital sQciú

CLÁUDIA FERNANDES SALGUEIRO - 3.809.000 (três milhões oitoccntas e nove
mil) quotas socià& no valor globaj de RS3.809.000 (três milhões oitocentos ç novc
mil ruais), correspon&ntcs a 9,5225% (nove vg cinco mil duzentos c vinte e cinco por
ccnto) do capital &ocia|.

PEDRO RIBEIRO CHAVES FERNANDES - 3.809.000 (três milhões oitocentas e
nove mil) quotas $ôçiai& no valor global de R$3.809.000 (três milhõcs oilocentos e
nove mil reais), cocrcspondentcs a 9,522$% (nove vg cinco mil duzentos e vinte e
cinco por cento) do capital social.

Parágrafo r - A responsabilidade dos sócios é restrita ao vdor dc suas quota8 mas Icâo5
respondem soiidariaincnw pela imcgralúaçáo do capital social.

Parágrafo 2" - Cada quota dá dinito a um voto nas dclibcrações dos sócios quotistas.

Parágrafb 3' - Segundo remissão determinada pelo artigo 1054, da lei 10.406 dc 10 de
janeiro de 2QOI ao artigo 997. da mesma Legislação, fica expresso que os sócios não
respondem subsidiariamente pdas obrigações sociais.

Parágrafo 4° - As quotas são indivisíveis c não poderão ser Cedidas ou transferidas a terccinos
sem O prévio consenúmento Nr escrito do sócio ou dos sócios representando 2/3 (dois ~)
do capital social ficando assegumdo, em igualdade dc condições e pfm o direito de
preferência para u sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a
alteraç ão contratual pettinente.
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Parágrafo 5° - Os sócios deliberarão sobre a oportunidade da remuncração do capital
investido, que deverá sc dar tnediante a incidência da TJLP sobre qs valores efetivamente
subscritos e integralizadas, o qu¢ deverão fazer em termo apartado e mediante a conccxdância
de, ao menos, sÓcios representando 2/3 (&is terços) cjq c&pital seciai.
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Parágrafo 6" - Os aumentos de capiral-àe]i!mados deverão ser intcgmlizados nos prazos e
condições estipuladas nas altcnações contMuás;que refletirem tais delibcrações.

Parágrafo r - Eu1 caso de aumento de Capital os sócios quotistas terão direito dc preferência
, U' 8 wbscrição das novâ9 quQtÀM~rãÚmln)entcAo tàimcro das que já possuam no capital

,N da so'iê'Sµ tendo ?s sócios.wii i*'o à'µà'?O (tnnta3<iias para exercerem o seu direito cj¢
'sub pmfèrèncía na subscrição das q;ròtas." " ·" -:. :

ç!Á!zg!úu=jzuAmjEj%£'Kão

A sociedade é administrada pK)r uma Diretoria composta por 3 (três) memlxo& sendo 2 (dok)
Diretores Executivos q l (um) Diretor de Controladoria. As funções de Diretores ÉxocutÍvQs
sedo exercidas pelo sócio Luiz Antonio Fernandes, já quali6ado preambularmente, e por
Maimos Fernando Fémandes, brasikim, viúvo, cmprcsário, portador da Carteira dc ldcntidadé
RG n° 3.617.297-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 011.772.008-99, resi&nte c
domiciliado na Av. Leomil, n° 1.380, apto. IO-A, Ccntro, no Município de Guarujá, Estado de
São Paulo, Cep 11410-160, e a função dc Diretor dc ConWladoda será exercida por Rodrigo
Fonseca Ribeiro, brasileiro, sohebo, administrador de anprcsas. portadoT da Carteira de
Identidade RG n' 25.292.420-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 165.430.798-00,
residente e domiciliado na Rua Sebastião Martins, 189, Jardim Bonfi&|ioli, no município de
São Paulo. Estado de São Paulo, CEP 05595-010.

Parágrafo l' - A representumo da socicdade será exercida única e exdusivamentc pelos
Diretores Execucivos que terão plenos poderus para praticar, em cxj¶unto, tK1Kjo$ os atos
necessários ao atcndiniento do objeto social, inclusive alicnar bens móveis imóveis, celebrar
hipot¢ca& dar bens cuí penhor e em alienação fiducW& movimentar coutas bancárias e
noíncar procuradores, enfim, praticar ledos os atos ncmnais de gcstAo, bem ccjmo todos os
bios que criamm responsabilidade. Na ausência de um dos Diretores Exeçutjvo& os atos
poderão ser praticados por seus procuradore& nos Crinos da Cláusula SCtim&

Parágrafo 2" - Para a participação da sociodade cm todo c qualquer processo licitatório, seja
ele promovido por um ente público ou privado, será necessária a assinatura dc apenas um dos
Diretores Executivos Ou do Diretor de Controladoria.

Parágrafo 3° - Nos termos do artigo 1061 da Lei 10.406/2002, fica permitida a ajtemção
deste contrato social para a nomeação de Administradores não integmntíes do quadiu
societário, com os podcres expressos no instrumento público de nomcação dou outorR
desde que aprovado por 2/3 (dois terços) do capital social. Os Admjnistmdore& bem como
seus Procumjoreq ficam dispcusados dc pmstar caução como permitido por Ici.

PaHgrufo 4' - São expressamene proibidos c serão nulos dc pkno dimito, quaisquer atos
pmicados por Administradores elou ProcurUores que sejam estranhos ao objeto 3ocia] o aos
negócios da Sociedade, a menos quc tais atos tenham sido prOvia e expressamente aprovados
por sócios quotistas representando a maioria absoluta do capital sccial.
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Parágrafo S - Os sócios quotistas representantes de mais da metade do capital social
podcMo, a qualquer tempo c sem causa ou aviso prévio, destituir de suas fiinções os '
Adt)lilústradores dou Pnocuradore& Caso haja impedimento provisório ou vacância da função
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& Administrador, os sócios quorims sim fimções até a nomeação de Outwj
Administrador. : : :

Parágrafo 6' - A remuneração dos Administradorcs será estipulada pelo voto dos sócios
, quoústas representando tIjlÚ&ÜN tNc4 do ojjüaL »cài e será levada à conta de despesas

, ,j'S mis da Socicdade· ::: :"; i ii": :-j

m m
..;ú:"% Parágrafo T - A denominação social somente poderá ser utilizada em atos ou neg6cias
'K. reWionados com seu objeto, sendo expressamerüe vedada a sua uúlíutção em bcncflcios de

tmu:iros.

Parágrafb 8" - Fica ressalvado que a sociedade podcrá prustar aval ou fiança ao Sr. LUIZ
FERNANDES, nas obrigaçõcs pK)r ele assumim

hrAgrUb Y - Oa &dminlbuudomb d«lumm Bob Id, volondo pmwnto como
cSwlurwgo do doalmpedimento pwiuM 0 Junta CQmqw|4| do FAMO do SUO P4ul4 do quo Mo
esWo impedidos dc exercer a QdmjnistrWo da sociedadc empresária por lei esµcia1, ou cm
virtude de condenação criminal, ou sob pena que vede. ainda quc temporariamente, o acesso a
mos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, µita ou suborno, concussàq
peculato, ou contra a economia populur, contia o sistema financciro nacional, contra as
normas dc defesa da concorTCnci% contra as relações de consumo, fé publi^ ou a
µOpriCdàdé, conforme artigo 1.01 l parágrafo primciro da Lá 10.406, de 10 de janeiro de
2002.
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A Sociedade, sctnpre representada por 2 (dois) Diretores Ex¢çutivo& poderá constituir
procuradoreg com poderes e'pecífkos. A vigência das p'ocumçõc& exceto as "adjudicia",
não podcrá ser superior a um ano, rcssalva que devcrá constar do instrumento dc mandmo.
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As &1iberaçõcs dos sócios quotistas serão tom! em reuniões previamente convocada&
com antecedência minima dc 8 (oito) dius, mediante o envio de correspondência com
comprovante de wcebimento, que deverá ser endereçada para os endereços constantes no
prebnbulo deste Contmo, constaMo, expressamente, as matérias objoto da reunião, ficando
dispensada a convocação caso todos os sócios compairçam à aludida reunião e dcla
participem e deliberem por unanimi&ide.

Parágrido r - Os sócios convencionam que as reuniões referidas na Cláusula Oitava serão
convocadas sempre ¢ quando sc fizerem n«msáhaq não sendo imprcscindivd que se realize
um detém iriado número dc reuniões anuais.
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Parágrafo 2° - Os sócios convcncionam que, na medida em que se efetive a convocação para
determinada reunião na forma previstu na Cláusula Oitava, toda c qualquer matéria poderá ser
deliberada dcsde quc presetüè& ao menos, a maiaria dos sócios, respeitado o quorum especial
previsto neste Contrato e no Código Civil Brasileiro para detcrminadas deliberações. y
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Parágrafo 3' - Os sócios convc[lcionani qu? es dclibcraçõcs provmientes das muniões m
tela deverão ser anotadas cm livro de r@súb de uás das rcuniW sem necessidade de que
lais &1ibcrações sejam objeto dc publiàao'ou registro no R¢gislru Público de Empresas
Mercantis.

'¶ 4 ¶
b 4 ¶

rafo 4° - O presenw CQúiâic $ocíaÊ p?d:rá s;r h4jmente alterado, a qualquer tempo,
'.,' deliberação dos sócios rePraenuíhdo X (trá quarúos) Go capitd social.

O

Parágrafo 5° - O sócio que pretender se retirar da sociedade deverá comunicá la por escrito ç
com antecedência mínimü dc 30 (trinta) dias.

Parágrafo 6" - Cbncrctizando-se a saída do sócio sem alja)aç&) das suas quoW aos demais
sócios ou ercem a sociedade ruanbolmrá o valor da sua participação o qual será apurado
pelo valor do Patrimônio Líquido através dc Balanço Especia! a ser procedido, sendo o
respectivo pagamento e±tuado nas condições a serem acordadas na ocasião, sempre em przzq
não inferior a 12 (doze) meses.

O cxercicio social terá início cm r dc janeiro c término em 3 l de dezembro de cada ano. Ao
final de cada exercício e corrcmndcnte ao mesmo. proceder-se-á à elaboração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. Também podcráo ser levantados
balanços cm períodos moneres, para distribuição de dividendos ou operações societárias
e$pecífica&

Parágrafo r — Nos quatro meses seguintes ao término do exercício $ociaj, os sócios
dclibcrarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Parágrafo 2' - Os Lucros líquidos obtidos em cada ano fiscal, ou em períodos menores, terão
a aplicaçElo que lhes for determinada pelo sócio ou sócios represeutando a muioria do capital
social, garantida a todos os sócios sua participação propowioml. Nenhum dos sócios terá
dirUo u qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua
·pl'c·ção.

Parágrafo 3' - Os sócios terão direito à retirada mensal, a título dc pró-labore, de
importâncias iguais até o limite permitido pcla lcgislaçèío do 1mµsto dc Renda.

çlgj!mLI!L=I2uàÊ!yugMLB£ü!MLdw SóciW

Será considerada licita a exclusão de qua1q«r dos sócios por decisão dos rcpmentantes de
mais da metade do Capital Social, desde que haja justa causa para tanto.
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Parágrafo r - Será considerada justa causa para os efeitos da Cláusula Décima toda e
qudquer ação ou Omissão de qualquer dos sócios que comraric os intmessc$ da Soçiedad4
impcdindo-a dc cumprir com seu objcto social ou que adhxite preceito legaL

ParágMo 2' · Paru que se camcterizc a justa causa aludi&, será necessário que o sócio
faltoso seja notificado na fbrtna pevista na C'lüusula Oità\à, para que cesse a ação ou supr a Ll '
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Mhissão cm quelsm o que deverá fkberino1m2o mó superior à 10 (dez) dãs da data da
dètiva notificação. : "

Parágrafo y - Findo o prazo previsto no Parágrafo Segundo, acim os sócios representando
mais de metade do Capital Sjçiüi podcNm&libeí»r pcla exclusão do sócio faltoso, que

eberá seus haveres na formalk'%afç úgi'jo .µ Ciáuéi'k Décima Primcira.
19 : + , - - - -
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"... A Sociedade entrará cm liquidação por resolução dos quotistas, representando a maioria
absoluta do capital social, ou nos casos previstos em lei. Nesses câso& o liquidante será o
Sócio Administrador ou outra pessoa designada pelos sócios quotistas, repmcntando a
maioria absoluta do capital social da Sockdudc. Os ativos da Sociedade deverão ser
empregados pm o pagamento das obrigações e o remanescente, se houver, será dividido entre
os quolisul& na proy"ção das suas respectivas quotas.

Parágrafo Único - Em caso de fakcimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade
não se dissolverá, mas continuará com os sócios remancsccntes, sendo que o sócio falecido
seriá trprcsentado na sociedade por *us herdeiros ou sucessores legais. Se houver interesse da
parte representada cm se retirar da sociedade, será levantado um balanço geral especialmente
pµa este fm recebendo a parte mirante o que lho couber em 12 (doze) parcelas iguais,
consecutivas, sem juros, pagável a primeira cm 30 (trinta) dias após o evento que deu causa
ao pagamento. Em qualquer dos casos, serão formalizados os instrumentos de praxe e de lei.
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ç!glg§g!a 12 - Da Legi$la£ão AjZlicáv£l

O presente Instrumento Contratual será regido pelo disposto neste Contrato Social, pela Lei
10.406, de tO de janeiro de 2002, nos artigos específicos quc regem as Sociedades Limitadas
e, supletivamente, peias Nomas Regimontais da Sociedade Anônima Lei 6.404, dc 15 de
dezembro de 1976, inclusive no que se refere a todos os proccdimentcs c sistemáúcas
contábeis aplicávcis.
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Fica eleito o Fórum João Mendes Junior, nesta cap'tal dc São Paulo, para dirimir quaisquer
%j '

dúvidas oriundas do presentc contrato, com exclusão de qualquer ouuo. S:
4f

f por estarem assim justos e conhratado& assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias :,
> F

Santana do Pamaib& 21 de abril de 2014. ãL

:S
(O restante desia páginafol intencionalmente detuuib em branco. A3 a&sinatwa$con$lum na
página seguinte - "Página de Assinaturas ") , "
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(P«ina de Assinaturas ab lnsmcmento Pàn/âÀar & Alteinaçãb e Consolidação de Cbntmto ':'
&cia1 Cirúrgica Fernandes - Comércio àe r&j:eriais Cl 'rgicas e Hospitalares - Sociedade
Llmitad% datado & 21 de abril de 2014j "" "

"Í)

c,,,vej

GljlaERME RÍbeiro Chaves Fernandes cláud[a,!"e ANDES SALGUEIRO

:
. .SB 'C: :

¶ ni\ &)k- R ~À,n u
Pedro Ribeiro Chaves FernaniÊs

Ê
U .

...

. . ,TESTEMUNHAS: \" "' ' x..;jà

Q

'<

Now: , Nome ' ç.L "
R.G.: 'R.m.á8 "'5Sl°/6P RS.: 3'gohn66-j Y,P{gQ . · ' ' L
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'- ""-á" REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL '
V

1 0·'"-Ü·:j , · ESTADO DA PARAÍBA:;:Ç ""* CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS ::"

t '"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 cjqs Estados 58030-00, João Pessoa PB
Td,: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

httpj/www.azovedobastos,not.br
E-mail. cartono@azevedobastos.not.br
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DECLARAÇÃO DE SERV ÇO DE AUTENTICAÇÃO D G TAL i¢ '

O Bal. va»r Azev&jo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil do Nasdmontcs e Óbitos 0 Privativo da Casamontos,
1nWrdiçõ« e Tublas com atribuição de autenticar 0 mconhocor firma8 da Comarca do joão P088oa Capital do Estado da Paraíba, virtude
do L01, oto,.,

DECLARA para os davldos fina do direito qu0, q documwitQ om anexa |d0rltlncadQ |nd|v|dua|m0nt0 om cada Código do AutenticaçAo Dlgltal' ou
na referida sequência, fol autenticado do acordo com as Legiskçõos e normas vigontes'.

DECLARO ainda que, para gãranúr transparènda 0 segurança jurídica clo todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paralba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, do 06 da novembro do 2013, a aplicação obrigatória d0 um Selo Digital do Fiscalização
Extrajudicial am todos os atos da notas (3 registro, composto de um códigQ únicO (por exemplo: Solo Digital: ABC12345X1X2) dassa forma
cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser venficada g confirmada tantas vêz9s quanto for necessário através do sito dc.
Tribunal do Justiça do Estado da Paraíba, endereço http$j/ço[regedQna.tjpb.jus.br/'sdQ-d|gitaV ' .'

A autmticaçào digital do documento faz prova do que, na data 0 hora am que ela foi realizada, a õmpresa CIRURGICA FERNANDES ,
COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE (.TOA tinha posso do um documento com as mesn,.' '
:aradorístkas quo foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAki '
CIRURGICQS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LTDA a responsabüidadg, única e gxdusiva, pda idoneidade do documento apresentado a ",
gst0 Cartório. i E

Esta DECLARAÇÃO foi omitida em 20/05/2020 15:58:14 (hora local) através do sistama do autenticação digital do Cartório Azovèdo Bastos,
de acordo com o Art. 1°, 10' e sous §§ 1' 2° da MP 2200/2001, como também, o documento datrônico autonticado contendo o Cerüflcado
Digital do titular do Cartório Azgvedo Bastos, poderá sor solicitado dirotamente a omprosa CIRURGICA FERNANDES · COMERCIO DE
MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LTDA ou ao Cartório pelo o-mail auWntjca@wgv%oba8tos.not.br

Para Informações mais detalhadas desta ato, ãc9ssé o sito hms'//?utdiGLjta| azev!2gmstQLnmr e Informo o Código de Consulta desta
Dec/arâçãQ.

, . ,,..
A consulta desta Dodaração estará disponível em nosso sita

'Cód igo de AuterlucaçãQ Digital; 60Z82005209Q58454j%t-1 G0782005209058454789-12 - .
"Legislaçõe8-mgente$L Líü E8cja[al 41° 8.835/94, LUEedoçal m p.qoGl2À02,.Mmida Provisória n° 2200/2001, Ld Fedoral n° 13.105/2015, Le' ,
Estadual n' 8,721/2008, Ld Estadual n° 10,132/2013 b Provimento CGJ N° 003/2014. :"
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O refendo é vardado, dou fé. ' t"
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