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DIRETORIA 
ADM/FIN 

Itabuna, BA, 06 de outubro 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 produtos/insumos 
cujo objeto é aquisição de MEDICAMENTOS: (NOREPINEFRINA E ACIDO 
ACETILSALICILICO). Tal solicitação é demandada devido a um avanço extenso 
de casos com confirmação positiva ao Novo CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID 
- 19). Pedido solicitado por dispensa, devido a aguardo da formação de processo 
licitatório. 

A reposição do referido produto em nossa farmácia se faz sobremaneira 
necessária para o atendimento aos pacientes com tratamento de sintomatologia 
moderada a grave, sendo necessário para uso em diversos setores do Hospital de 
Base Luís Eduardo Magalhães-HBLEM. 

É sabido que a atividade fim desta unidade hospitalar é a saúde e que, se 
faz para que não haja falhas, relativamente aos recursos e procedimentos, sejam 
quais forem, relacionados ao melhor desempenho desta entidade. 

Destarte, solicitamos a contratação de empresas com certificação e 
devidamente credenciadas para o fornecimento dos produtos acima descritos, tudo 
em consonância com o disposto na Lei 8.666/93. 

Roberto 	acecJunior 

Presidente da FASI  Diretoria Administrativo/Financeiro 

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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Itabuna, 24 de setembro de 2020 

DE: Farmácia 
PARA: Presidência FASI 

ASSUNTO: Criticidade de estoque de medicamentos 

limo. Sr. Roberto Gama, 

CONSIDERANDO a atual dificuldade de aquisição de medicamentos decorrente da 

crise de insumos farmacêuticos provocada pela pandemia da Covid-19; 

CONSIDERANDO que os fornecedores contratados ou apresentam contratos em 

período de vencimento ou não possuem o material solicitado em estoque para pronto 

atendimento; 

CONSIDERANDO que estes medicamentos são imprescindíveis no estoque deste 

hospital, incluindo pacientes em acompanhamento intensivo e outras condições especiais; 

CONSIDERANDO a criticidade de nosso estoque atual de diversos medicamentos 

e a necessidade emergencial de aquisição, 

SOLICITO a aquisição, em característica de urgência, dos medicamentos anexos a 

este documento, listados com respectivas quantidades mensal e trimestral, para atender 

os pacientes internados nesta instituição. 

Cordialmente,  

Aniffi— 

G les 	Y411IT'. 
Farmacêutico - F BA 4652 
Coordenação de Farmácia 
HBLEM/FA SI 

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n°  - CEP: 45.600-000 - Ifabuna -Bahia 
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62 
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SOLICITAÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO 

De: FARMÁCIA 
Para: SUPRIMENTOS 
	

DATA 
15/0912020 

ITEM Especificação de Material Unld Quant Marca Preço Unit Preço Total 

2 

ACIDO acetilsaticrlico. comprimido IDO mg A embalagem do produto devora conter o rnprossao - venda 
proibeM pelo comolcio - Apresontar registro dos produtos na Anona e Certflcado de Does Prebcos. Fabricacao e 
Controle. CI3PFC do tabri0rrte Conforma050luçlto Murou RDC N 39. DE 14 DE AGOSTO DE 2013. Em 	caso 
do tabni000to tola do rrmrçosul. opr050ntal documento do pan do orejem traduzido por tradutor otcmol 

Un  
(UNIDADE) o o 

NOREPINEFRINA, honnitadarato de. dregirei. ampola 4.L, d—conter na errrbalagerri o dneomrçbo proibida a 
oenda pelo cemorcio 	Apmnsortar mogrstro dos produtos na Moina o Cortficado der Boas Prabças. Fabricação o 
Controle . CBPFC do tobncaoto cortorrrne m050luç5o Arruma RDC Na  39. DE 14 131 AGOSTO DE 2013 Em caso 
de tebeicante tora do rnercosul, apresentar documento do pois de origem traduzido por tradutor o0—l. 

Un 
(UNIDADE) 

4 050 

R$O,OO 

Robo30 Gama Pu . . unior 
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FASJ - Fundação de Atenção a Saúde de Itabuna 
HBLEM - Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães 

Itabuna-Ba; 05 de outubro de 2020 

Á 
Setor de Licitações - Renata Bomfim 

Como sabemos, antes de realizar qualquer contrato de procedimento licitatório ou de 

contratação direta, a administração pública deve apurar o valor estimado da 

contratação em conformidade com a lei n° 8.666/93, porém estamos com dificuldade 

com o lote 1 da cotação 0141.2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, onde não 

conseguimos as três cotações de preço, devido ao não retorno de alguns 

fornecedores ao nosso produto cotado. O Setor de Cotação, vem se empenhando 

para conseguir as devidas cotações, porém diante do cenário atual está havendo 

dificuldade em obtermos resposta. 

Em anexo: 

Requisição; 

Cotações,- 

Mapa 

otações;

Mapa Analítico; 

Sem 

Leo' :r.. Benedito 
Se • de Cotação 

Av. Fernando Gomes Oliveira s/n Bairro Nossa Senhora das Graças -. Itaburia BA 4560 1 -554 
CN1J 02.762.633/0001-62 - Fone 73 3214-160() - Fax 3214-1611 
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FASI -FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA 
Av. Fernando Gomos Oliveira. S/N° Nossa S. das Graças itabuna - Bahia CEP: 45.601-554 

CNPJ - 02.762.633-0001-62 	Inscrição Estadual: Isento 	Municipal: 20.257 
E-mail: cotacao.fasi@gmail.com  
Contato: Loonardo/ Jaciara 
Fone: (73) 3214-1677 

COTAÇÃO 0141 .2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

SETOR 
COTAÇÃO 

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

	
Fone: 73.3617-7289 

Cidade: ITABUNA - BAHIA 
	

E-maiI:vendas@instrumentalsaojorgo.com.br  

OBSERVAÇÃO: 
a) Solicitamos colocar preços para os materiais abaixo discriminados. 
b) Obrigatório a aplicação do carimbo do CNPJ. como também a data o assinatura na resposta da cotação 
c) Certo Que podemos contar com a vossa colaboração, desde já agradecemos 

DATA: 28 / 09 12020 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD Preço Unit. Preço total 

ACIDO acetilsalicilico, comprimido 100 mg. A embalagem do 
produto devera conter a improssao "venda proibida pelo 
comercio. "Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Doas Praticas, Fabricacao o Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa RDC N° 39. DE 14 DE 
AGOSTO DE 2013. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais do origem traduzido por tradutor 
oficial. 

Un 
(UNIDADE) 

1.000 R$1 00 R51.000.00 

2 

NOREPINEFRINA, homítartarato do, 2m9/mL ampola 4mL, 
deve conter na embalagem a descrição "proibida a venda polo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Praticas. Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa RDC N° 39, DE 14 DE 
AGOSTO DE 2013 Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor 
oficial. 

Un 
(UNIDADE) 

4.050 RS18 70 R$75.735.00 

TOTAL RS76 735,00 

Conforme solicitação acima, Informamos o valor unitário o total dos itens em descrição. 

Prazo de Entrega 

Data: Carimbo do CNPJ 

Assinatura e nome do responsável 
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FASI 

'u'.OÇ.O0e *rsNçsO a 
SauOS DE IT.CUaA 

SETOR 
COTAÇÃO 

FASI- FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA 
Ara. Fernando Gomas Oliveira, SINO Nossa S. das Graças Itabuna - Bahia CEP 45.60-554 

CNPJ - 02.762.633-0001-62 	inscrição Estadual: Isento 	Municipal: 20.207 
E-mail cotacao.tasl(ggmaÍl.coin 
Contato: Leonardo ] Jaclara 
Fone: (73) 3214.1677 

COTAÇÃO 0141 .2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Á Empresa: M A DE SOUZA VALERIO . ME 
Contato: Erick / Rogério/ Samuel 

	
Fone: 73.3212-6187 

Cidade:ltabuna . Ba 
	

E-mail: lelevendasma3@outiciok.com  

OBSERVAÇÃO: 
a) Solicitamos colocar PICÇOS para os materiais abaixo discriminados; 
b) Obrigatório a aplicaçâo do carimbo do CNPJ. como também a data e assinatura na resposta da cotação 
o) Certo que podemos contar com o vossa colaboração, desde já agradecemos 

DATA: 28 / 09 12020 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD Preço Uni). Preço total 

ACIDO acetilsalicilico, comprimido 100 mg. A embalagem do 
produto devera conter a impressao ' vendo proibida pelo 
comercio. ' Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Praticas, Fabriçao e Controle - corc do 
fabricante conforme resolução Anvisa RDC N° 39, DE 14 DE 
AGOSTO DE 2013. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor 
oficial. 

Un 
(UNIDADE) 

1.000 R$1,25 R$1.250.00 

2 

NOREPINEFRINA, hemitartarato de, 2m9/mL ampola 4mL, 
deve conter na embalagem a descrição proibida a venda pelo 
comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Praticas. Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa RDC N° 39, DE 14 DE 
AGOSTO DE 2013 Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor 
oficial. 

Un 
(UNIDADE) 

4.050 R$18,70 R$75.735,00 

TOTAL R$76.985.00 

Conforme solicitaçao acima, Informamos o valor unitário e total dos iriens em descriçao. 

Prazo de Entrega 

Data: () 2. ,to 	/ 

Assinatura e nome do responsável 	1.) 

Carimbo do CNPJ 



F AS 1 
FUNDAÇÀODE ATENÇÃO À 	 Li 
SAÚDE DE ITABUNA 

LICITAÇÕES E 
CONTRATOS +sUs:  

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 ã Comissão de Licitação para fim de providenciar 

a autuação do processo licitatório / inexigibilidade / dispensa; 

Itabuna, 07 de Outubro de 2020. 

Roberto Ga a Pacheco Júnior 
Diretor Presidente 

ltwaoíivei,,  

Cç,t.. 
' ente 

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



FASI 
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A 
SAÜDE DE ITABUNA 	 MQSMTAL DE IAU 

UJI$ E0UAD0 MAGUM$ 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

W5L)S 

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 071/2020 

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0335/2020 

PARECER 

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA - ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID 19. 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR - 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, II e IV DA LEI N° 8.666, DE 21 
DE JUNHO 1993 (DECRETO N° 9.412/2018) MP 926\2020, MP 961\2020, 
Art.1°. REQUISITOS DOS ARTIGOS 40,  40-A, 4°-B, 40-C, 4°-D, 4°-E, 4°-F 
E 4°-H, TODOS DA LEI N° 13.979/20. CONSIDERAÇÕES. CONSULTA 
FORMAL POSSIBILIDADE JURÍDICA 

1-PREÂMBULO 

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

INSTRUMENTAL SÃO JORGE 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 análise e 

parecer da minuta de contrato de dispensa de licitação, com base Lei n° 13.979/20, para a 

aquisição de medicamentos, NOREPINEFRINA E ÁCIDO ACETILSALICILICO,  sem que haja 

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

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

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

II- DAS INFORMAÇÕES E JUSTIFICATIVAS 

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

autos na data de 06/10/2020, objetivando a consulta acerca da legalidade de contratação de 

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

aquisições dos medicamentos, sem adentrar em aspec 	relativos à conveniêl 

oportunidade, nem analisar prismas de natureza emin 	te técnico-administrativa. 
tL 
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FASI 
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Ã 
SAÚDE DE ITABUNA own*t nu ansi 

USCDUASOOMAGAU.ÀE 

U.,  ASSESSORIA 
JURÍDICA 

Assim sendo, a manifestação produzida por esta Assessoria Jurídica, em que pese ser de 

natureza obrigatória, não é vinculativa para o gestor, que pode dela discordar, devendo, para 

tanto, apresentar as razões de fato e de direito que lhe deem sustentação. 

Realizadas tais considerações, passa-se a análise solicitada. 

III - DA ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO 

O texto constitucional estatuiu a realização do procedimento licitatório como regra para a 

compra de bens e contratação de obras e serviços pela Administração Pública, sendo a 

contratação direta exceção, tratando das hipóteses em que a competição, embora materialmente 

possível, não é exigida em razão de determinadas peculiaridades fáticas, ou em decorrência de 

outros princípios que regem a atividade administrativa, em especial o da eficiência. 

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 (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 decorrent&T,. o0
xç a  ôaC? 

a  

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, vafi 	.-' ' 	r°' 
outras medidas profiláticas, bem como tratamentos médicos específicos; Considerando • - a 

MEDIDA PROVISÓRIA N.926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 que dispõe sobre procedi -. tos 

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

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

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 Ç 

Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Ifabuna -Bahia 
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62 
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HOSPITAL OS SAU 
Luis !OJAOO HAGAUSASS 

internacional decorrente do Coronavírus de que trata esta Lei. Considerando que as empresas 

que participaram do Pregão Eletrônico n.016\2020 para fornecimento de medicamentos, no 

momento dos pedidos não disponibilizavam dos mesmos e que mesmo após notificação desta 

Instituição sobre a falta de entrega, as empresas continuam sem entregá-los. Considerando a 

escassez no mercado e a urgência e emergência na aquisição desses medicamentos, pois esta 

Instituição não pode sofrer descontinuidade no serviço. Considerando que uma das empresas 

vencedoras, a Bahia Medic, não entregou alguns medicamentos por não te-los em estoque em 

razão da pandemia do COVID 19 alegando que os fornecedores diminuíram o regime de 

trabalho nas empresas afetada pela quarentena, alega também que diversos produtos estão 

chegando com atraso nos depósitos e outros produtos encontram-se em falta no laboratório 

devido ao aumento da demanda de pedidos em razão da pandemia. Considerando que o 

contrato da empresa vencedora, BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALRES EIRELI, em 05 de junho de 2020 foi rescindido devido a inexecução do 

mesmo. Diante da emergência e urgência faz-se necessário a aquisição dos medicamentos 

acima consignados, até que seja deflagrado outro procedimento licitatório. Vale ressaltar que 

em 01 de Julho de 2020 a FASI formalizou uma denúncia contra BAHIA MEDIC COMÉRCIO 

DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 15.229.287\0001-01, no Ministério Público 

por não apresenta justificativa plausível quanto a falta de entrega dos referidos medicamentos. 

(denúncia anexa); Considerando ser mundial a falta dos medicamentos, não esta sendo possível 

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

diversos fornecedores. A compra esta sendo feita de acordo com a disponibilidade de cada 

fornecedor. 
' 

1- Considerações Preliminares desta Assessoria 

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

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

fornecidos nos autos, perfeitamente delineado seu objeto, prazo, valor, dotação 

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

Convém destacar que, compete à Assessoria Administrativa prestar cons 

estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em as ' ectos relativos 

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

spesa e 
Àa 51X0 

1•  

ia sob o prisma 

conveniência e à 
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do administrador público legalmente competente, tampouco, examinar questões de natureza 

eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo, patente irregularidade. 

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

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

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

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

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

instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações 

administrativas. 

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

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

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

IV - DA FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO 

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

O presente caso, portanto, enquadra-se nos termos da Lei n° 13.979/20 (alterada pela Medida 

Provisória n° 926/20), cujo objetivo é estabelecer medidas que poderão ser adotadas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019. Dentre as diversas medidas, a referida lei 

determina o seguinte no artigo 4°, capul e §1°: 

"Art. 40 - 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 tr 

§ 1°  - A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artig 

se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde p 

internacional decorrente do coronavírus." 
Jat1 

Ainda que se trate de situação em que a licitação é dispensável, em JÉ 

probidade administrativa, faz-se necessária a realização de processo 

como que sejam assegurados os princípios da legalidade e moralida 
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Considerando o momento processual em que a presente análise é feita, consigna-se que o 

exame se debruçará sobre os atos até aqui praticados, com especial atenção aos requisitos 

listados nos artigos 4°, 4°-A, 4°-B, 4°-C, 40-D, 4°-E, 4°-F E 41-H, todos da Lei n° 13.979/20. 

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. Quanto maior a urgência, mais 

flexíveis devem ser as exigências formais, sob pena de se sobrepor a forma ao fim ou, dito em 

outros termos, subjugar o valor constitucionalmente tutelado à forma. 

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

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

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

resguardando "ressalvados os casos específicos na legislação". 

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

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

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

sentido é a lição do renomado Jessé Torres Pereira Júnior: 

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

Nesse sentido, cabe ao ente público assegurar a todos, conforme está expressamente descrito' 

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

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

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para s 

recuperação." ( ... ) Não resta outra alternativa, a não ser aquisição do 

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

serviços, equipamentos e outros 
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bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento de situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

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

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

serviços gerais para a Administração. 

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

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

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

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

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

sentido de que: 

( ... ) sem prejuízo do cumprimento das formalidades previstas no art. 26 da Lei 
n° 8.666/93, é possível a contratação direta de obras, serviços (continuados ou 
não) e bens, com fulcro no art. 24, IV, da referida norma legal, se estiverem 
presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos, devidamente 
demonstrados em processo administrativo próprio: a) a licitação tenha se 
iniciado em tempo hábil, considerando, com folga, os prazos previstos no 
Estatuto Fundamental das Contratações para abertura do procedimento 
licitatório e interposição de recursos administrativos, bem assim aqueles 
necessários à elaboração do instrumento convocatório, análise dos 
documentos de habilitação (se for o caso) e das propostas, adjudicação do 
objeto e homologação do certame; 
b) o atraso porventura ocorrido na conclusão do procedimento licitatório não 
tenha sido resultante de falta de planejamento, desídia 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 - gurança - 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, púb .s ou part 
d) a contratação direta pretendida seja o meio ' is adequado, 'f-
eficiente de afastar o risco iminente detecta' o; 
e) o objeto da contratação se limite, em tep s qualitativos e quantitativos, ao 
que for estritamente indispensável p. 	uacionamento da situação 
emergencial 	 j. . 
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O a duração do contrato, em se tratando de obras e serviços, não ultrapasse o 
prazo de 180 dias, contados a partir da data de ocorrência do fato tido como 
emergencial; 
g) a compra, no caso de aquisição de bens, seja para entrega imediata; 

É esse o contexto normativo a que o administrador deve subsumir e ponderar os fatos 

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

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

valores. Explica: 

O direito (público, especialmente) é posto para assegurar a realização de 
certos fins (valores). Quando se constrói a norma jurídica, considera-se uma 
certa situação fática e se elegem certas condutas como obrigatórias, proibidas 
ou facultadas. 

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

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

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

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

estabelecida como regra geral. 

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

fundamental. 

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

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

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

serviços supramencionado, considerando que os preços guardam compatibilidad . 

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 ate der interesse público, 

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

preservação do patrimônio público. 
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Para haver contratação direta por dispensa de licitação na Lei 13.979/20, é necessário que a 

alegada circunstância emergencial fique demonstrada. A fim de facilitar a demonstração, o 

artigo 4.°-B, estabeleceu que as contratações diretas com fundamento na referida lei presumem-

se atendidas as condições de: 

1 - ocorrência de situação de emergência; II - necessidade de pronto atendimento da situação de 

emergência; Ill - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; IV - limitação da contratação à parcela 

necessária ao atendimento da situação de emergência. 

A presunção absoluta, em relação aos três primeiros incisos, é pertinente, pois, segundo 

levantamento da universidade norte-americana Johns Hopkins para o COVID-19, foram 

identificados, globalmente, mais de 2 milhões de casos e mais de 45 mil mortes. E, segundo o 

Relatório de Situação da OMS para o COVID-19 n° 58, de 18.03.2020 (WHO, Coronavirus 

disease 2019 (COVID- 19) Situation Report), há avaliação de risco global muito alto. 

Excepcionalmente, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, 

conforme caso concreto, que se estende à hipótese de prazo de entrega de material, o artigo 4°-

F, da Lei n° 13.979/2031, dispensa a apresentação de um ou mais requisitos de habilitação, 

ressalvados os relativos à Seguridade Social e ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do caput do artigo 7° da Constituição, cuja obrigatoriedade permanece. 

No que concerne à documentação de habilitação da contratada, não cabe à esta Assessoria e sim 

aos fiscais do contrato e à Coordenação de Contratos observarem se a empresa contratada 

possui as condições as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da celebração 

do instrumento, devendo-se atentar, inclusive, quanto ao prazo de validade das certidões 

apresentadas. 

Para os casos de dispensa de licitação é necessário, ainda, que haja justificativa de preço 

devidamente formalizada no respectivo procedimento, compro ando a equação dos custos e 

conformidade dos valores praticados ao de mercado, evit. . e c tratações desastrosas, não 

vantajosas ou inadequadas. A Administração tem o dever. ' sca.sempre, a maior vantagem 
(. 

para o interesse público.  
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No entanto, tratando-se de um período de excepcionalidade, o art. 4°-E, §1°, VI, da Lei n° 

13.979/20 estabelece a possibilidade de a estimativa dos preços se dar por meio de, no mínimo, 

uma das seguintes fontes: a) Portal de Compras do Governo Federal; b) pesquisa publicada em 

mídia especializada; e) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; d) contratações 

similares de outros entes públicos; ou e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; 

A despeito da possibilidade, é dever do gestor, sempre que possível, obter 3 (três) fontes de 

referência. Caso a estimativa indique que os preços superam as oscilações ocasionadas pela 

variação de preços, não haverá impedimento à contratação, mas demandará justificativa do 

gestor. E, ao particular, o ônus de comprovar, ainda que posteriormente (visto que, nesse 

momento excepcional, o atendimento à população não pode ser obstado), que os preços 

ofertados à Administração são compatíveis com os praticados no mercado, vedando-se a 

majoração sem justa causa. 

VI—CONCLUSÃO 

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

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

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

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

Considerando que a FASI disponibiliza 20 leitos de UTIs adultos, 08(quatro) leitos de UTI 

semi-intensiva e mais 54 leitos clínicos adultos para regulação e necessidade do Estado da 

Bahia ao enfrentamento do Coronavírus faz-se necessário à aquisição desses medicamentos. 

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

à administração a responsabilidade integral pela definição do objeto, a justificaç'i .',, 
	

ta 

necessidade, de acordo com a sua necessidade. 	 . a da C 

É de bom alvitre atentar que, incumbe a esta assessoria apenas a . álise-jiirídica, sendo de 

inteira responsabilidade da Diretoria Executiva a comprovação da -. stência e veracidade do 

fato noticiado e que ensejará a celebração do termo. . - -  
lcLtt1fl 	j4eS. 
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Friso, também, que o presente parecer não se atém à autenticidade dos documentos 

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

condições negociais. 

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

praxe e atendidos os apontamentos: 

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

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

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

ato administrativo; 

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

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

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

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

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 ø parecer. 

Itabuna-BA, 07 de outubro dc 2020. 	

fé!) 
Mie 	rrôco 

Assesso Jurídica\ 
OAB BA 59.866 

Sia0T .  

v,,--5T-c  
da cj'l.. 
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AUTUAÇÃO 

Processo Administrativo: n° 0335/2020 

Processo de Dispensa de licitação: n° 071/2020 

Valor Global Estimado: R$ 76.735,00 (Setenta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e 

Cinco 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 Medicamento uso hospitalar para o abastecimento da farmácia e 

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

Vigência/Período: Imediata 

Autuação: Ao 070  dia do mês de outubro de 2020, eu Renata Bomfim Silva 

Oliveira, Presidente da CPL da FASI, autuei sob o n00335/2020, 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 

2020 
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Registre-se. Comunique-se. Cumpra-se. 

Itabuna, 01 de abril de 2020. 

Roberto Gama Pacheco Júnior 

Diretor - Presidente da FASI 

GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE 

Portaria N° 0027/2020 

Dispõe acerca da revogação da portaria 010/2020 de 14 do tevreiro 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.37 170  da lei Municipal 1.942 de 27 de julho de 2004. 

Resolve: 

ART. 19. 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 - Jaitma Freitas da Silva; 

MEMBRO - Soraia de Oliveira Satume. 

Membro suplente: 

MEMBRO - Manha Silva dos Santos. 

MEMBRO - Ricardo Costa dos Santos 

ART. 30. Determinar que no impedimento e ausência do presidente, seja o mesmo substituido por 
um dos dois membros efetivos da CPL - Comissão Permanente de Licitação. 

ART. 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. 60. Revogam-se as disposições em contrário. 

Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n°- tfIrk 	- . 20 	 lei.:(73) 3214-1600- CNPJ 	 ••) •?.ai 

	

'reside e da CPL 	 C 
..1 

()i jarta-feira 
1 d Abril de 2020 
li Awi -N°294 

Itabuna 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SLZUSOKHCVSBVVFTVVCSGW 
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Processo Administrativo: n° 0335/2020 
Processo de Dispensa de licitação: n° 071/2020 

Itabuna: 07/10/2020 

Nome da Empresa: 
	 CNPJ/ CPF: 

Instrumental São Jorge EIRELLI 
	

34.254532/0001-77 

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

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

de Base Luiz Eduardo Magalhães 

Valor Estimado: 
R$ 76.735,00 (Setenta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais) 

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

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

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

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

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

1-pidemiológica (BRASIL, 2020f; BRASIL, 2020h); Considerando que em 4 de fevereiro de 2020, o MS declarou 

l:unergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 

Coronavirus (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 coronavirus 

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

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

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

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

pandemia, Considerando o Decreto Municipal N°13 607 de 19 de março de 2020, declarando situação de emergência no 

:iiiibito do município de Itabuna; Considerando que a Saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser 

humano, digna de receber a tutela protetiva estatal, dessa forma, a atenção á Saúde constitui um direito de todo cidadão e 

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

,i°  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 políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de o tros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação: Solicito então e seja deflagrado 

processo de dispensa de licitação para a aquisição de imediato, após cotação de pie.i 	menor valor com 

fundamento nos termos previstos da Lei Federal de Licitações n° 8.666/93. 
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FASI 
5k .15 	FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A 	 U 

SAUDE DE ITABUNA 

LICITAÇÕES E 

CONTRATOS 

Processo Administrativo: n° 0335/2020 

Processo de Dispensa de licitação: n° 071/2020 

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

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

autoriza a dispensa de Licitação. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 07/10/2020 

 

ç 

Ja na 	i 'Js sa Silva 

Mem.ro 

 

SQç$ik.,de Oliveira Salume 

Membro 

Renata Bomfim Silva Oliveira 

Presidente da CPL 

DESPACHO FINAL— HOMOLOGAÇÃO - DATA 07/10/2020 
DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 

Cleo,  s A "bay da Rocha Roberto Gama Pacheco Júnior 

Presidente • ir-tor Ad . Financeiro 
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FASI 
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A 
SAÚDE DE ITABUNA 	 HOLPITM & lAti 

uJt OtMAOO MAUAUiÁU 

LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

RATIFICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 0335/2020, Processo de Dispensa 

de licitação: no  071/2020, realizado com Instrumental São Jorge EIRELLI CNPJ n° 34.254.532/0001-

77, localizada na Avenida Manoel Chaves n° 2376 - São Caetano - Itabuna/Ba - CEP: 45607-300, 

referente à Aquisição de Medicamento uso hospitalar para o abastecimento da farmácia e 

enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, no valor global 

estimado de R$ 76.735,00 (Setenta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais), com vigência 

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

ltabuna, 07 de Outubro de 2020. 

Roberto Gadta Pacheco Júnior 
Diretor Presidente 

iÇllata Bomfi,n 
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SAUDE DE ITABUNA 

FASI LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

11 	r- 2020 Av. Fernando Gomos Oliveira. 	CEP: 400-000 - liabuno -Bahia 
Tel.: (73)  3214- 1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62 

RATIFICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo; no 0335/2020, Processo de Dispensa 

de licitação: no 071/2020, realizado com Instrumental São Jorge EIRELLI CNPJ n° 34.254 532/0001-

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

referente à Aquisição de Medicamento uso hospitalar para o abastecimento da farmácia e 

enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, no valor global 

estimado de R$ 76.735.00 (Setenta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais), com vigência 

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

Itabuna, 07 de Outubro de 2020. 

Roberto Gama Pacheco Júnior 
Diretor Presidente 

&enata Boi ç/5i(va Oíiveira 
Pr.(i1 'ra Oficial 
Pre 'eflte da CPL 
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Portarias 

FASI 
rUNOAÇAO DE A1ENÇAO A 

SAUDE DE ITASUNA 

1 
DIRETORIA 

PRESIDÊNCIA 

     

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 
conkrc o dispositivo da Lei Municipal n.° 1942, de 27 de julho de 2004 e da conlormidade 
com art. 64. § 70, do Estatuto da FASE. 

RESOLVE: 

Art. 1'- Revogar I'oriaria n°0014/2015 de 03 de agosto de 2015. 

Art. 20_ Designar para desempenhar a função de Fiscal de Contratos ADMINISTRATIVOS 

cm geral, a exceção dos coniralos 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. 

Ari. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

REG ISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Itabuna- BA, 07 de janeiro de 2019. 

NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER 
Diretora Presidente - FASE / HBLEM 
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09.172.194-65 	 02-06-2015 

FREDERICO DE ANDRADE NETO 

JOsÉ CÉLIO NETO 

SÔNIA DE ANDRADE NETO 

SALVADOR BA 	 20-09-1986 

C.NAS. CM  SALVADOR BA OS 
SEDE IV 290 FL. 410 RT 069063 

865-94 

LEI N 7.116 DE 29/08/83 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO 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 / Fax. (83) 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 Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
XIX2) 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-digitav  

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 cópia autenticada, serdo 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 07105/2020 10:23:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bustos, 'de 
acordo com o Art. 1°, 100 e seus §§ 1°c 21  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 autentica @azevedo bastos. not. br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedo  bastos. not. br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1239285 

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

'Código de Autenticação Digital: 72660605191641260045-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001. 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. 
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CNAE 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO E 
ANTERIORMENTE. (maquinas e equipamentos médicos e hospitalares) 

aitma vet 
CNAE 47.73-3100 -  COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓPEDICOS. Equi 

CNAE 46.45-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÊ 
(NÚRGICO, 11)SPITALAR E LABORATÓRIOS. 

1,. 

11cLStv0  

ePp0 0  
As r01  

CIFICADOS 

a 

DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA-EPP. 

  

, LEONARDO DE ANDRADE NETO, brasileiro, natural de Salvador - Bahia, solteiro, nascido em 

23.10.1987, empresário CPF n.2  019.805.875-66, portador da carteira de identidade n.2  09.172.177-

64 SSP-BA, residente e domiciliada a Rua Monte Pascoal, n.2 148, 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, portadord 	PÊ. -n.`.019.805.865-94 e 

Cédula de Identidade n.9  09.172.194-65 expedida pela SSP-B :er°1 0.Q8i9 	residente e 

domiciliado à Rua Monte Pascoal n.Q 148, bairro Fátima nesta cidade -de Ifabuna— Bahia, CEP 45604- 

623. Únicos sócios da sociedade empresária limitada "INSTRUMENTAL 	O- JORGE LTDA-EPP", 

estabelecida na Avenida Manoel Chaves n.2  2376, térreo, bairro São Caetant, Itabuna - Bahia, CEP 

45608-000, C'JPJ - 34.254.532/0001-77, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob n.9 
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 1 - DA SEDE E FORO 

O; sócios decidem alterar o endereço da sede que é na Avenida Manoel Chaves, n2  2.376, 
térreo, Bairro São Caetano, CEP 45608-000, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, passa a funcionar 
na Avenida Manoel Chaves, n2  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 AR'riGOS MÉDICOS E ORTÓPEDICOS. 
CNAE 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS 

ANTE REORMENTE. (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 4789-0/05 — COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SAN EANTES DOMISSANITÁRIOS. 

CNAE - 4759-8/99 -COM ERCIO  VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, 	4 
I\ÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)). 	 Aellata 011f 
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Presiden 
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CONTINUAÇÃO DA DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA IiSTRUMENTAL SÃO JORGE LTD..  
EPP. 

CLÁUSULA 3- DO CAPITAL SOCIAL 

pr .
151  

O capital social que era de R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) dividido em 80.000 (OITENTA1ÇIIL) 

quotas, no valor 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 LEONARDO DE ANDRADE NETO integraliza neste ato o valor deR 10 DEZOITO MIL 

REAIS) totalizando sua participação no valor total de R$ 50.000,00 (ÇlrcUr'tTA 1I1— FÀlS) e o sócio 

FREDERICO DE ANDRADE NETO integraliza neste ato o valor de $ 1.0000,0i0 (DOIS MIL REAIS) 

totalizando sua participação no valor total de R$ 50.000,00 (CINQUENTA 1L .EAIS), subscritas e 

integralizadas pelos sócios, em moeda corrente no país na seguinte proporção! 

SÓCIOS QUOTAS VALOR (R$) PARTIC.(%) 

LEONARDO DE ANDRADE NETO 

FREDERICO DE ANDRADE NETO 

50.000 

50.000 

R$ 50.000,00 

R$ 50.000,00 

50% 

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, conforme Artigo 1.052, do CC/2002. 

Com o objetivo de simplificar 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 

passa o ser a seguinte 

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.9  09.172.177-

64 SSP-BA, residente e domiciliada a Rua Monte Pascoal, n.2 148, 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. 019.805.865-94 e 

Cédula de Identidade n.9  09.172,194-65 expedida pela SSP-BA em 09.08.1996, residente e 

domiciliado à Rua Monte Pascoal n.2  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.2  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. 

29.201.028.586 em 13.09. 1990, resolvem entre si consolidar o seu Contrato Social: 

CLÁUSULA ia - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade gira sob a denominação social de INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA - EPP, da qual o 

administrador LEONARDO 'E ANDRADE NETO, poderá fazer uso isoladamente somente em negócio 

de interesse exclusivo a so 'edade. 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, DENOMINA 

"INST.RuMErJTAL SÃO JORGE LTDA-EPP" Na forma abaixo: 

CLAUSULA 2* — DA SEDE E FORO 

A sociedade tem sua sede na AV. MANOEL CHAVES, N.2 2.376, BAIRRO SÃO CAETANO, CË 

45.607-300, na Cidade de ITABUNA, ESTADO DA BAHIA. Fica eleito o foro desta comarca para 

qualquer ação decorrente do instrumento institucional. 

CLÁUSULA 3* - DO OBJETO SOCIAL 

O objeto da sociedade é de: 

CNAE 46.45-1/01 — COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERII PARA 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 PRODUTOS 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 

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 integralizadas pelos 
sócios, em moeda corrente no país assim distribuído entre os sócios: 

• 0 
• • 
•• 
• a 
• a 
0e 

Sõclõs 	-  

LEONARDO DE ANDRADE NETO 

FREDERICO DE ANDRADE NETO 

QUOTAS 	VALOR (R$) 	PARTIC.(%) 

	

50.000 	R$ 50.000,00 	50% 

	

50.000 	R$ 50.000,00 	50% 

LT0TAL 	 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, conforme Artigo 1.052, do CC/2002. 

clÁusuLA 5 - DOS DEPARTAMENTOS 

A sociedade constituída não possui filial, entretanto a qualquer tempo poderá abrir filial e 
outros estabelecimentos no país por deliberação dos sócios. 

CLÁUSULA 6 - DA ADMINISTRAÇÃO SÓCIAL 

§ 12 - 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 entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou .ssumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como oner. ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização 
do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.~13.1A1 5,1064, CC/2002). 
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CONSOLIDAÇÃO DO CON1RATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, DENOMINADA( JUCEB 

"INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA-UPP" Na forma abaixo: 	 ti 

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

denominação social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive 

prestação de avais, fianças e outros atos de favor, mesmo que a beneficio dos próprios sócios. 

§ 39 - Os sócios poderão de comum acordo a qualquer tempo, fixar retirada mensal a titulo de Pró-

labore, observando a situação econômica e financeira da sociedade, e da legislação pertinente. 

§ 49 As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo 	 sócios nos 

casos previstos em Lei. 

CLÁUSULA 75  DAS DELIBERAÇÕES DOS sócios 

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

casos previstos em Lei. 

CLÁUSULA V - DO EXERCIdO 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, 

inclusive de publicar seus balanços patrimoniais, no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. 

PARAGRAFO ÚNICO - Não obstante na cláusula por deliberação dos sócios a empresa poderá 

levantar balanços intermediários 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 prejuízos, quando da deliberação dos sócios em reunião. 

CLÁUSULA 9- DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE 

§ 12 	A duração da sociedade é por tempo indeterminado. 

§ 22  A morte, incapacidade, insolvência, dissensão ou retirada de qualquer sócio, que implique na 

dissolução da sociedade, o sócio remanescente admitirá novos sócios para continuidade da empresa. 

Na retirada de um dos sócios 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 e/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 
especial. 

§ 39 	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 § 29 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 dissensão, manifestar a sua intenção de dar ccntinuidade á sociedade com admissão de outro 
sócio, que a '- nda aos requisitos legais, e remanejamento das cotas sociais. 
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CONTINUAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ('UG 
LIMITADA, DENOMINADA "INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA-EPP"  Na forma abaixo:  

§ 59 Ocorrendo a hipótese de continuidade será levantado um balanço especial em prazo 
subseqüente de noventa dias para apurar o valor liquido 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 

heideiros, conforme a hipótese, em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, 

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 demais em jgu@Ldata dos meses 

seguintes. 
, 1 1 • • 

CLÁUSULA 10- DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos na forma da Lei. 

CLÁUSULA 114— DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS 

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

§ 29  - O sócio que desejar ceder ou transferir, total ou parcialmente suas cotas deverá notificar por 
escrito aos sócios remanescentes de sua intenção, especificando quantidade, valor e forma de 
pagamento, bem como o nome do eventual interessado. 

§ 32 - Em prazo subseqüente de trinta dias cia 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. 

§ 42 - Incorrendo o exercício do direito de preferência por parte dos sócios remanescentes sobre a 
totalidade ou partes das cotas ofertadas, e não havendo restrições ao ingresso do 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. 

§ 52 - Havendo desinteresse do sócio remanescente no exercício do direito de preferência, mas 

havendo restrições sua ao ingresso interessando, a sociedade dissolver-se-á operando-se sua 
liquidação nos termos da clausula lxi, § 22  acima. 

CLÁUSULA 12— DISPOSIÇÕES GERAIS 

§ 1 - As deliberações sociais serão adotadas em reunião, por maioria absoluta de votos valendo cada 
quota um voto inclusive para alteração de cláusulas contratuais bastando tantas assinaturas quantas 
sejam necessárias para materializar essa maioria e autorizar o registro. 

§ 22 - 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 . eti - ia e procedendo-se 
como previsto na cláusula XI § 2. 
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CONTINUAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRE 
UMEÍADA, DENOMINADA "INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA-EPP" Na forma abaixo: 

 

§ 39 - A solução dos casos omissos será adotada consoante as disposições legais vigentes. 

§ 49 - Fica eleito o foro essencial e contratual o da comarca de Itabuna - BA, com exclusão de 
qualquer outro. 

CLÁUSULA 138—DA EXCLUSÃO DESÓCIOS POR JUSTA CAUSA 	 • •. 

:. 	' 

Quando um ou mais sócios venha a colocar em risco a continuidade dempres, er iritde de atos 

de clara gravidade os sócios em reunião por deliberação da maioria promovero &luí-lo mediante 
alteração contratual. 

CLÁUSULA 148  - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Os sócios 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 efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 

a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1, CC/2002) 

CLÁUSULA 15 DISPOSIÇÕES FINAIS 

E, por estarem assim justos e contratados, afirmam e convencionam, lavram e assinam a 

presente Alteração do Contrato Social em 03(TRÊS) vias de igual teor e forma, obrigando por si, seus 
herdeiros e sucessores a bem e fielmente cumpri-lo, sendo a primeira via desta Alteração do Contrato 

Social, arquivada na MM. Junta Comercial do Estado da Bahia para que produza os efeitos legais e as 
demais serão devolvidas aos sócios para os devidos fins de direito. 

ltabuna - Bahia, 23 de Janeiro de 2014. 
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

  

     

O Bel. Válber Azevôdo 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 Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 
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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 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 10:25:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevôdo Bastos, de 
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Para informações mais detalhadas deste ato, acesso o site https://autdigital.zevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1239287 
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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 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°20 DA SOCIEDADE INSTRUMENTAL SO '-.--' 

JORGE LTDA EPP 	 6,0 
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FREDERICO DE ANDRADE NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido 
20/09/1 986, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPFIMF n° 019.805.865-94, CARTEI1A. 
DE IDENTIDADE n°0917219465. órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PUBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA MONTE PASCOAL, 148, 
TÉRREO, JOÃO SOARES, ITABUNA, BA, CEP 45.604-623, BRASIL. 

Sécios da sociedade limitada de nome empresarial INSTRUMENTAL 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 
Cadastro Nacional de Pessoa JurídicalMF 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: 

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 ANTERIOEMFNTE(MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL 

(EPI)
) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 

,COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO 
HUMANO;COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE 
COLCHOARIA;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E 
CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE 
HIGIENE PESSOAL;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE 
ORTOPEDIA;. 
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ALTERAÇAO CONTRATUAL N°20 DA SOCIEDADE INSTRUMENTAL S40 
JORGE LTDA EPP 

CNPJ n° 34.254.532/0001-77 

4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especifia 
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 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
4789-0/99 — comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SEGUNDA. 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. 

ITABUNA, 8 de maio de 2015. 
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FREDERICO E ANDRADE NETO 

CPF: 019.805.865-94 

médico, 

Req: 81500000362500 

JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DA BAHIA 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/05/2015 SOB N° 97467440 

15/845994.6, DE 12/0512015 

Eapreea:29 2 0102850 6 	 b1ei' 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO 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 / Fax: (83) 3244-5484 

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Váloer Azevõdo 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 Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ,  ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
XIX2) 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:/Icorregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitall 

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 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 10:25:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 10, 100  e seus §§ 10  e 20  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 autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:/Iautdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1239290 

A consulta 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° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJ N 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b967fc60cce059a91 ab934490743b1 e25ce329909tc6b78ec7bfa78491 97963c2439fca360bc99c31 5c5882c4432 
ae7a4cba028fa9f33265b1 252626df56cf4d7 
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ALTFRAÇA() CONTRATUAL N°20 DA SOCIEDADE INSTRUMENTAL SAO 
JORGE LTDA EPP 

CNPJ n° 34.254.532/0001-77 
e. .e 
-a... 

FREDERICO DE ANDRADE NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido 
20/09/1986, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO. CPFIMF n° 019.805.865-94, CARTÉIRK'. 
DE IDENTIDADE n°0917219465, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGU4'4ÇA..,. 
PUBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA MONTE PASCOAL, 148,' 
TÉRREO, JOÃO SOARES, ITABUNA, BA, CEP 45.604-623, BRASIL. 	" 

ia e 

LEONARDO DE ANDRADE NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
23/f011987, SOLTElRO, EMPRESARIO, CPI/MF no 019.805.875-66, CARTEIRA 
DE IDENTIDADE n°0917217764, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PUBLICA - 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 INSTRUMENTAL SAO JORGE 

19 	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 , Saô Caetano Itabuna, BA, CEP 45.607-300, devidamente inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa JurídicalMF sob o no 34.254.53210001-77, 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: 

QUADRO SOCIETÁRIO 
CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio LEONARDO DE 
ANDRADE NETO, detentor de 50.000 (Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de 
R$ 1,00 (Um Real ) cada urna, correspondendo a R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 
CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio LEONARDO DE ANDRADE NETO transfere sua 
quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), 

. 	direta e irrestritamente ao sócio FREDERICO DE ANDRADE NETO, dando plena, 
geral e irrevogável quitação. 

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído: 
FREDERICO DE ANDRADE NETO, com 100.000(Cem Mil) quotas, perfazendo um 
total de R$ 100.000.00 (Cem Mil Reais) 

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio pelo prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002. 

Req: 8I5OOOOO25g74 

Vá 

CARTÓRIO AZEVÉDQB' 	 ocessoesMeruRa.s 
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Valor Total do Ato. R$ 4,42 AU.o4. 	
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°20 DA SOCIEDADE INSTRUMENTAL SAO 
JORGE LTDA EPP 

CNPJ n°  34.254.532/0001-77 	 a a 

DA ADMINISTRAÇÃO  
CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá 1SOLADAMENT e.  
FREDERICO DE ANDRADE NETO com os poderes e atribuições de rcprësen'taç", 
ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar Yods 
atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uo' 
do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao intcrclw' 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, beii, 
corno onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) Outro(s) 
sócio(s). 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m). sob as penas da lei, que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 
CLAUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece ITAB UNA. 
CLAUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas cm 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. 

ITABUNA, 8 de abril de 2015. 

FREDERICO DE ANDRADE NETO 
CPF: 019.805865-94 

LEONARQp'DE ANDRADE NETO 
CPF: 019.805.875-66 

V* 	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 
'. 	CERTIFICO O REGISTRO EM. 29/04/2015 SOB N°' 97463515 JUCE8p,,,1-: 15/857290-4, DE 2310412015 

HÉLIO PORTELA RAMOS 
SECRETARIO-GERAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÕBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitãcio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tal.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 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 Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Seio Digital: A8C12345-
XIX2) 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://corregedona.tjpb.jus.br/selo-digitav  

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 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 10:26:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevódo Bastos, de 
acordo com o Art. 10, 100  e seus §§ 10  e 20  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 autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesso o site https://autdigital.azevedobastos.riot.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1239289 

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

'Código de Autenticação Digital: 72660605191641250605-1 a 72660605191641250605-2 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b967f060cce059a9'lab934490743b1 e2529908d1 be469bcb63ae08904e9fdbca8439fca360bc99c31 5c5882c443 
2ae7a44dc46c7963956f47c6af9f4676fd1 82d 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N2 21 

DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI 

INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA - EPP 

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

residente e domiciliado á Rua Monte Pascoal, n2  148, casa, térreo, Bairro João Soare.a,Ç?dade 

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

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

n9  019 805.865-94. Na condição de único sócio da empresa INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA - 

EPP, com sede a Avenida Manoel Chaves, n2  2376, Bairro São Caetano, na cidade de Itabuna, 

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

na MM. Junta Comercial do Estado da Bahia sob n2  JUCEB-29.2.0102858-6, de 13/09/1990, 

inscrita no CNPJ sob n 9  34.254.532/0001-77. Resolve transformar a Sociedade Limitada em 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regera, doravante, pelo 

presente ATO CONSTITUTIVO: 

Clausula 1 - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de 

Respoiisabi[idade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser INSTRUMENTAL SÃO 

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

Ciausuia 2 - O acervo desta sociedade, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), a constituir 

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, 

residente e domiciliado a Rija 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 

n9  01.805.865-94. Constitui urnô Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as 

seguirtes cláusulas: 

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

JORGE EIRELI- EPP e terá sede e domiciliado na Avenida Manoel Chaves, n2  2376, Bairro São 

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

da Bania, inscrita no CNPJ sob ing 34.254.532/0001-77. 

23 DO CAPITAL SOCIAL - O capital será de R$ 100.800,00 (Cem Mil reais) totalmente 

iritegralizado neste ato em moeda corrente do País. 

arag-afo único —aresponsabilidade do titular é li da ao capital integralizado. 

aia SXtu( 
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3 DO OBJETO SOCIAL — 

CNAE —4644301 - Comércio Atacadista de medicamentos e Drogas de uso Humanos. 
44 •4I 

CNAE 4645101 — Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para uso médico tr1gico, 

hospitalar e de laboratórios; 

CNAE —4649404— Comércio Atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 

e.. 	• 
a. a • • 

. .7 
• a. 
, 	a 

CNAE — 4649408 — Comercio Atacadista de produtos de higiene, limpeza e ~.mação 

domiciliar; 

CNAE - 4646002-Comércio Atacadista de produtos de higiene pessoal; 

CNAE...  4645103-Comércio atacadista de produtos odontológicos; 

CNAE-4645102-Comércio atacadistas de próteses e artigos de ortopedia; 

1191 	CNAE-4773300-Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 

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

anteriormente; 

CNAE-4789099- Comércio varejista de outros produtos no especificados anteriormente; 

CNAE -4789005-Comércio Varejista de produtos sarieante domissanitários. 

42D0 INICIO DAS ATIVIDADES — A empresa iniciou suas atividades em 13/09/1990 e seu prazo 

de duração e indeterminado. 

50  DA ADMINISTRAÇÃO — A Administração da empresa será exercida por FREDERICO DE 

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

nome empresarial, vedado, 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 

bens e imóveis da sociedade. 

54 DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇOS, RESULTADOS E PUBLICAÇÔES. 

O exercício social compreende ao período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de cada ano, 

quando será elaborado inventario, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, 

cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A empresa poderá levantar balanços intermediários mensalmente, 

trimestralmente ou semanalmente. 

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 

resoluça., verificada em balanço especialmente levantado 

CIO AZEVÊDO BASTOStCI0 1O 	0€ R€0 SRO C 00$ PES$OASNMOL4 
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89 DECLARAÇÂO — Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade 

registrada. 

91 DECLARAÇÂO DE DESEMPEDIMENTO — 0 Administrador declara, sob as penas da IA:íDi não 

está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou emiçbude de 

condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que tle,. dba  que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de rvricj1eita 

ou suborno, conclusão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistem'finanteiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo', jélÃtffiiica 

ou propriedade. (art. 1.011, § 12, CC/2002). 

102 FORO-O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do 

contrato social permanece ITABU NA. 

Itabuna - Bahia, 02 de novembro de 2015 

o& fflfrvOOQ 1\Jô 
FREDERICO DE ANDRADE NETO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 
' 	CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/11/2015 SOB N°: 29600098707 

JUCtDprotocoio. 15/062192-2. DE 02/1012015 

Iyaattipu. S..O OÇ6GE £1PL1 

HÉLIO PORTELA RAMOS 
SECRETARIO-GERAL 

:0Ta 	 çt)\ 

EqUt 	;. 

O CARTÕRIO AZEVÊDO BASTOS I-OFKIODtRECWSTROCIVLDM~NAT~  

Autenticação OigItár 
O amdoa,,, aa,30. i  7 	'J W. aia 52 da La. FodedaflloiliSSd , 'ai. 6 itt. XII 

da Ló L,.iaaaaI$.72'12308 a..da-i.c. p!».,ada 	øçtfl,.d. a.,tI.çl, '& 	 t. 
t GXIrcta .ttCICrmOO. Ca,*fldO tCII 00.0 ?tf0t000 0,0.0,. DOa IQ 

Cód. Autenticação: 72660605191641250673-3;  Data: 0610512019 16:46:40 

Solo Digilal de FlocaIIzaço Tipo Normal C A1M43517-1IUK; 
ValorTotaldo Ato, 1154,42 VIto,ao4d.PÁ— 

Ctt,0ira os dados do ato em: https:1/aolodIgItaEtpb.jus.br  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARA)BA 

CARTÓRIO AZEVÈDO 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 / Fax: (83) 3244-5484 

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENICAÇÂO 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 Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
XIX2) 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:/Icorregedoria.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 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 10:26:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo como Art. 10, 100  e seus §§ 1° e 21  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 autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1239288 

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

'Código de Autenticação Digital: 72660605191641250673-1 a 72660605191641250673-3 
Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 

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 

00005b 1 d734fd94f057f2d69fc6bc05b967fc60cce059a9 1 ab934490743b1e253ce4983560bcefa0f25577d47bd8826a439fca360bc99c31 5c5882c4432 
ae7a4aa6e9a56a3e6bbd6d6b6421426dc591 O 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

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 / Fax: (83) 3244-5484 

http:/Iwww.azcvodobastos.not.br  
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br  

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 Casamen.os, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Regstros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quan:o for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoiia.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 linha 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 Ca-tório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/05/2020 10:27:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, c1 
acordo como Art. 11. 100  e seus §§ 10020 da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital cli: 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelc 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not,br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1240958 

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

'Código de Autenticação Digital: 72660805191045420049-1 a 72660805191045420049-5 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94. Lei Federal n° 10.406/2002. Medida Provisória n° 2200/2001 Lei Federal n° 13.105/2015, [e 
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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09109/2020 004444091 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL - 10  GRAU 

CERTIDÃO W. 004444091 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http:i/esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 09/09/2020, 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 informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo 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 data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, quarta-feira, 9 de setembro de 2020. 

Jatima ret au ui 

Equipe1' e Apoio 

004444091 
PEDIDO No: 

IIIIflIII 



ALVARÁ N°. 1374/2019 

VALIDADE 19/12/2020 
	 J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ALVARÁ SANITÁRIO 

O Diretor (a) de 	SAÚDE 	 De acordo com a 

LegisIaço Sanitária vigente e conforme Processo n°. 	3251/2019 	concede licença de Funcionamento a: 

Razão Social: INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI - EPP 

Nóme de Fantasia: INSTRUMENTAL SAO JORGE 	CNPJ: 34.254.532/0001-77 

'Endereço: 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 Oliveira Vieira 	 Conselho: CRF-BA: 6903 

TIVlCADE: COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÕMFRIÕ ATA(AflISTA MFflIIAMFPJTflS 
COSMÉTICOS 
OBS.,  ESTE ESTABELECIMENTO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS 
PERTENCENTES A PORTARIA 344/98 MS. 

ITABUNA 
	

18 
	

DE 1 	DEZEMBRO 	1 DE i 	2019 

- 	 DIRETOR 

1 	COOROEN—.0--'-- 

Foi paga a importância de R$ 	 247,62 	 -.- 	-. 
DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS 

POR EXTENSO 
CÕdi9b Geral do Contribuinte: 0047120 
Coe DAM n°. 	 . 	9632 	-J 	 17/12/2019  

NOfA 
LICENCIAMENTO Dos ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO PELA VIGILÁNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL SEITA 

REVALIDADO ANUALMENTE. 

O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO ANUAL DE LICENÇA DEVERA SER INSTITUÍDO COM O ALVARÁ 00 ANO ANTERIOR, COM 
ANTECEDÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA t.IGÉNCIA. 

O ALVARÁ SANITÁRIO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER FIXADO EM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO 

LICENÇA SUJEITA A CANCELAMENTO CASO O ESTABELECI TO DEIXE DE ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. 

Fu cionário 
OBSERVAÇOES: 

A importância paga acima registrada refere-se ao pagamento do 
Alvará referente ao exercício de: 2019. 

DIVISÃO DA VIGILÀNCIA SANITÁRIA 
Email: vsitabwia@  mail.com  

FONE:( .) .17--9169 

CARTÓRIO AZEVÉDO_BASTOS 	or oco rooco,. MU prs2oor h.JuRAS 
C 6AOtLOATO  2 WTÀS - C6O-60 CNJ 02 220-0 

Autenticáção Digital 
d 	/ 	Onwdoc.mo.2tVoriCVr.,, ttOd.010d01O223011694001 0W XII 

- 	1 	 0 Lo 00011 202012002t 	. VOIIWII* II 	di,mo,n 	' 
do 000.),p.00 .o,oI001000, CCIIeIIdO n* 0II OoVdII ..4S2,  Do_ló 

Cód. Autenticação: 72661812191059010577-1; Data: 18/121201911:01:52 

Solo DIgital do Fiscalização Tipo Normal C: AJ062578-0V4S; 
Valor total do Ato, R$ 4.42 

0030 	 '° 
°°'flra 03 dadoa do ato em: https:/lseIodi9itaLtpb.jus.br  



26/12/2019 	 https:l/autdigita1.azevedobastos.not.brlhomelcomprovante/72661 812191059010577 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

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 / Fax: (83) 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 Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notonais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
XIX2) 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-digitav  

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 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 26/12/2019 08:30:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 10, 100  e seus §§ 10  e 20  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 autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1417948 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 19/12/2020 08:18:04 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 72661812191059010577-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94. Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Le 
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 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bffe88a7b509bdb66274f15081 9bc0771 d5de34e5e71 d6boabl 3801 30946e149c439fca360bc99c31 5c5882c443 
2ae7a444a7e28c959a9d31 da257f6a55ed5dea 

 

- ---- 

a  PrWi*de de R* í  Idsd.  
d24d.cuSo.O1.  
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Horário de Funcionamento 
De 08:00 as 18:00 hs. 

Horário Especial 
De as hs. 

Data Inicio Atividade 
26/07/2002 

Data Emissão 
30/01/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

         

         

         

         

 

Cod. Contribuinte 
0004360 

  

Insc. Municipal 
55387 

  

Alvará/Exercício 
636/2020 

 

         

         

	-J 

	1 

CNPJ 	 Insc. Estadual 	CPF 	 INEP 
34.254-53210001 -77 	25669291 
	 ,1,• 	 ____ 	 -, 

( 	
Endereço 

WEN IDA MANOEL SOUZA CHAVES, SAO CAETANO,, N° 2376, CEP: 

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

	 1 
hospitalar e de labora 

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PARA 
FUNCIONAMENTO NOS SEGUINTES HORARIOS: 

ALVARÁ VALIDO AT 	 CLASSIFICAÇÃO FISCAL 
31/01/2021 	 C 

	 / '-.------- 

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

como também atendendo ao disposto da Lei Federal 
10098/2000(acessibilidade)."DESRESPEITAR OU PREJUDICAR O IDOSO E CRIME" 

fi A autenticidade deste documento poderá ser con rmada no endereço: http://www.itabunaba.gov.br/ através do código de 
validação 0010201553872020000636 

Concedido a 
INSTRUMENTAL SAIO JORGE EIRELI — EPP 

Nome Fantasia 

Z.  O CARTÓRIO AzEvDo BASTOS rO DA S 

o=To  
a..nta 

AutenticlgItaJ 
O- 	dooc,?,, 00V V. rè,c, star .s,sO-ç.sqaresasI-.fl4 CAcAfrC Xfl 

a LO. L.bW&*IS 70!0308 Ja,,tco. voroota ong.o, 04r.tzaS, 'OyO&.çk. IS 
al4xfl.L.r4czdocca,k- SOcIc .dt Do.,'o 

Cód. Autenticação: 72660302201142470098-1; Data: 03/02/2020 11:44:06 

Selo Digital de Fiscaloaç3o rpo Norreol C M570286-01vS 
Valo, Total do Ato RS 456 " 	

iIra os dados do ato em: https:!/selodigitat.tjpbjus.br  

o

o  



ii 
CP  csu.cM 	* 

PIm M 2.rQ-2, 
d924defl~ii~  

CP 

04/02/2020 	 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/72660302201  142470098 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARA)BA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA D 
JOÃO PESSOA 

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

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

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 Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo Selo Digital: A8C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanio for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tpb.jus.br/seIo-digitaI/  

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 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 04/02/2020 08:14:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 10, 10° e seus §§ 11  e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o CertificadD Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelc 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1451920 

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

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

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b03cb3e7c24df52ccbdf89395779aea5a32a73a544abc87987ae1 731 6a6c93753439fca360bc99c3 1 5c5882c443 
2ae7a4 1 53f61 c22bc945b5e82c56c37296c7d0 

$Q7 
J. 

/ 

t y 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. SEMANA 
5o 	07:00 es 1200 e das 1400 as 18 DO / 00,. 0700 as 1200 e das 1400 as 18:00/Que: 07:00 

as 12.00 e das 1400 as 18:00 / QUI: 07.00 es 12.00 e das 14.00 es 18:00/ 	07.00 es 12:00 e 

Ias 1400 as 16001 

('HORÂFOIO DE FUNCIONAMENTO 00 ESTABELECIMENTO- SARADO 

(HORARIO DE UNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO - DOMINGO 

CNPJ 
34254532000177 

CIDADE 
labuTa 

CADASTRO NO CRF SOB P1' 

03722 

\ ,.— 

	

REGIONAL 	 VALIDADE 

3 

	

CRF -BAHIA 	 1/03/2021  

RAZAO / OENOMINACAO SOCIAL 
NO -LMENTALSÂOJORGAEIRELI 

NOME FANTASIA 
IAS:RUMENTAL SÃO JORGE 

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO 
OUTRAS OISTRIBLIOOPJ/S 

ENCERECO 
AV MANDEI. CHAVFS N 73' 

LOCALIDADE 
SÃO CAETANO 

o'  

SI[IANE OLIVEIRA VIEIRA 
SegO700axll:000das 	as__lTerOfOOaslIOOodas . 	as 

006903 	 OSO 0702 as 11.00 e dos 	as 	/ 01,0700 os II 00  1/as - - as 

Se, (1701/as 11 O0o das _ 	os 

Coitsel ho 
Federal de 
Farmácia 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA 

FARMACÊUTICO (S) DIRETORJRESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S): 

Dr 	lan o 1iveira de Brito 

Presidente CRF-BA 

Chave de Segurança : 	596B0300ED3CED6F740DFF7251 321 C6D 

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 neste 
Conselho Regional de Farmácia, atendendo ao artigo 24 da Lei Fede -al no  3.820/60 o ao Título IX da Lei Federal 
n° 6.360/76. 
Tratando-se de farii,ácia de qualquer natureza, certificamos que está regularizada durante os horários 
estabelecidc-s pelos 'armacéuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com a Lei Federal n° 13.021/14. 

(APTI'IVI SZE' 	RÂÇTA4 røelcio DE 
rri 'rr'i -. .. i Arr

u ten

'r

U caç

I—o-e .Ds-R-i8gGFo

ft

5TRT0C-i%
asMaP R

IME 

M 

Dx 	 eflçoe 1. e r..x VW.Cfl ei2lLM Fod.iao.Ufl1994 o AI II, Xl 	- 
do L, C*O$t 5 ,?lrI008 .l001t a p000u vx.m x.(oetxfl macs.çào sol 	 :. 

00 ØlO0TOOIQl5Oo..t0Q 0 00&O'00 O0,  MOO  

Cód. Autenticação: 72660405200944170016-1; Data: 0410512020 09:45:24 
Solo 59/leI de FlsUahzoçOo Tipo NornsI C -  AKAI8509-FTXU: 

Valo, Total do AIO 14$ 4,56 
boM, AdOtOdO 6, l.&ood. Co a. 

xd. 	 o mos dados do elo aol: htlp5://solodIgi1aI.tpbJusbr 
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j.  

	Cai ais.. '. 
.AútiãóDíglta 	-'. 

O. .m,du ue'so. .sguu O.)' Ira' vr,a, a 52s. L F.a.,,lcâJatsusa nO.',, O ,n. tIl 
LII enacennarm .,amlroa e'...na r.Queaisa.s. ,.u'os.oI 
4n Ooeo,'u* .Ø,nrrcle,o a s..4n.ida mns. Ou. O ,,.O, 4midade 

C6d. Autenticação: 726604052009441700104; Data: 04/05/2020 09:45: 

vau. 

2 	Seb.Dig/aI de Fiseelizaçâo 'Tipo Na-mal C' AKA18508-APBH; 
1 	 Valor Total do Ato: R$4,56 

MmsaI CImnt os dados do ato eIs: httpn:IIa.lodlgItal,pbJus,br,  

A .?$ 

r" C# 

.) e... 

LU Z9 

011s1111111 110 
F'() Ieiti (1(1 
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CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA 

Observações: 

1 - Por infração a qualquer norma relativa à atividade profissional, perderá este documento seu valor. 

podendo o Conselho Regional de Farmácia determinar o seu recolhimento. 

2 - A baixa de Responsabilidade Técnica (RT) deverá ser comunicada pelo profissional ao Conselho 

Regional de Farmácia e à Vigilância Sanitária correspondente. 

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

Conselho Regional de Farmácia. 

Termo de Devolução: 

Ao CRF - 

Eu, 	 , inscrito(a) neste órgão sob o n° 
	  comunico que a partir desta data de demissão _/_J 	deixo de exercer a função 

de 	 pelo estabelecimento de razão social 	  

recolhendo e devolvendo esta CRT para as providências cabiveis do Conselho Regional de Farmácia. 

Data da Comunicação 	Assinatura do Farmacêutico 

Declaro, ainda, que deixo esta responsabilidade pelo seguinte motivo: 

CODIGO DE ÉTICA FARMACÊUTICA 

RESOLUÇÃO/CFFW 596/14 

An. 12 -0 rarnaráutico, durante o tempo em que peonaneçer inscrito em um Conselho Regional de Farmácia, independentemente de estar ou 

não no exercicio efetivo da profissão, deve: 

V -comunicar ao Conselho Regional de Farmácia c as demais autoridades competentes a recusa cm se submeter a prática de atividade 

contrária á lei ou regulamento, bens como a dusvinculação do cargo. função ou emprego, motivadas pela necessidade de preservar os legítimos interesses 

da profissão e da saúde: 

(...1 

XIII comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, em 5 (cinco) dias, o encerramento de seu vinculo profissional de qualquer natureza, 

independentemente de retenção de documentos pela empregador; 

Ao. IS - 0 farmacéutico deve comunicar previamente ao Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o afastamento temporário das atividades 

profissionais pelas quais detém responsabilidade técnica, quando ode houver outro farmacêutico que, legalmente, o substitua. 

1'- Na hipótrne de afastamento por motivo de doença, acidente pessoal. óbito familiar ou por outro imprevisível. que requeira avaliação pelo 

Conselho Regional de Farmácia, a comunicação formal e documentada deverá ocorrerem 5 (cinco) dias Úteis após o fato. 

2' -Quando afastamento ocorrer nor motivo de Férias eonnressos cursos de aoerfeicoamento atividades admmni:rativan ou outras  

Local 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO 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 1 Fax: (83) 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 Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
XIX2) 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:l/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitav  

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 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 10:10:17 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 10, 100  e seus §§ 10  e 20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastes, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autenticaazevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1511529 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 04/05/2021 09:51:37 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 72660405200944170016-1 a 72660405200944170016-2 
2Leglslações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015. Lei 
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 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b967fc60cce059a91 ab934490743b1e25a5f73e1ad 1 dfc7a583cfba94Od88aaOd439fca36Obcggc3l 5c5882c4432 
ae7a4691 06479a7afa65863b6a4d5d5366e1f 
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06/10/2020 
	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO 

34.254.53210001-77 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

14/0911990 

NOME EMPRESARIAL 

INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DL FANTASIA) PORTE 

EPP 

GODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada *) 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de coichoaria (Dispensada *) 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente (Dispensada *) 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
(Dispensada *) 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada ) 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA NA! UREZA JURIDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

lOGRADOURO 

AV MANOEL CHAVES 
NUMERO 

2376 
COMPLEMENTO 

CEP 

45.607-300 
BAIRRODISTRITO 

SAO CAETANO 
MLJNICIPIO 

ITABUNA 
UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ADM@INSTRUMENTALSAOJORGE.COM.BR  
1ELEEONE 

(73) 3617-72891 (73) 3613-0283 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 

22/10/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 	 tTt.0 

ESue 

S!IIJAÇAO ISELCIAI DATA DASITUAÇAO ESPECIAL 
4- 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto ás atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembroíde18,.,,,,
Emitido no dia 06/10/2020 às 10:58:42 (data eirade rasilia).pQ

xâ  o po'o  
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação 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. 

de Inscrição e de Situação Cadastral.html 
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Consulta ao Cadastro 
	 Page 1 of2 

ali  TRIBUTOS CONSULTAS CONSULTA AO CAI 

 

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia 

Dados da empresa 

Identificação 

CNPJ: 34.254.532/0001-77 	 Inscrição Estadual: 025.669.291 PP 

Razão Social: INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI 

Nome Fantasia: INSTRUMENTAL SÃO JORGE 

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITADA - EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

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

Unidade de Fiscalização: INFAZ COSTA DO CACAU 

Endereço 

Logradouro: AVENIDA MANOEL CHAVES 

Número: 2376 	 Complemento: 

Bairro/ Distrito: BANCO RASO 	 CEP: 45607-300 

Município: ITABUNA 	 UF: BA 

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

Referência: EM FRENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL 	Localização: ZONA URBANA 

Domicílio 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 

Informações Complementares 

Data de Inclusão do Contribuinte: 17/09/1990 

Atividade Econômica Principal: 

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

Atividade Econômica Secundária 

4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 

4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 

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

4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
	 .7J 

pço\O 
01 

 5a1110 

4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 

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

4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos a men ícios não 
especificados anterio 

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado -nteriormente 

4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação~àO,au Lt1. 
Equi' ,ApolO 

4773300 - Comércio varejista de artigos 	dicos e ortopédicos  

4789005 - Comércio varejista de produtos 	,antes domissanitários 
'7 

4789099 - Comércio varejista de outros-r uão especificados anteriormen 

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA 

https:u/www.sefaz.ba.gov.br/scripts/cadastro/cadastroBaíresult.asp 	 18/09/2020 



Consulta ao Cadastro 	 Page 2 of 2 

Forma de Atuação 

- ESTABELECIMENTO FIXO 

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE 

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL 

Situação Cadastral Vigente: ATIVO Data desta Situação Cadastral: 23/08/2018 

Endereço de Correspondência 

Endereço: AVENIDA MANOEL CHAVES 
	

Complemento: TERREO 

Referência: EM FRENTE A CLINICA SÃO CAETANO 
	

Número: 2376 

Bairro: SAO CAETANO 
	

CEP: 45607300 

Município: ITABUNA 
	

UF: BA 

Informações 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 HORIZONTE 

Tipo CRC: Originario 

Tipo CRC: Originario 

Número: 394 
	

Bairro: PITANGUEIRAS 	Município: LAURO DE FREITAS 	UF: BA 

Referencia: 
	

CEP: 42701360 

Telefone: (71) 32523614 
	

Celular: Q 
	

Fax: O 
	

E-mail: 

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

Data da Consulta: 18/09/2020 

DVOLTD TOPO bft FIA~14 P%GZWR IXCtL. 

https ://www.sefaz.ba.gov.br/scripts/cadastro/cadastroBalresult.asp 
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Endereço: XXXXXX 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

JUCEB 	CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

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

EMPRESA 
Nome 	mpresariaI 	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI 

Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

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

29600098707 34.254.532/0001-77 13/09/1990 13/09/1990 

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

OBJETO SOCIAL 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E 
MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E 
ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E 
DOMÉSTICO (MEIAS DE COMPRESSÃO. , ALMOFADAS E TRAVESSEIROS ANTIREFLUXO) COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
MÉDICOS E ORTOPÉDICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE 
PRODUTOS PARA OXIGENOTERAPIA (TORPEDOS PARA OXIGENIO MASCARA E TUBOS DE OXIGENIO) COMERCIO ATACADISTA 
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL, AMINOACIDOS , PROTEINAS, 
ALIMENTOS PARA DIABETICOS); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E 
ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO (MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI) 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ESPECIALIZADO (NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL, AMINOACIDOS. 
PROTEINAS . ALIMENTOS PARA DIABETICOS); COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE 
FÓRMULAS: COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 

CAPITAL SC:;IAL PORTE PRAZO DE DURACÃO 

R$ 100,000.00 

CEM MIL REAIS Empresa de pequeno porte XXXXXX 

Capital integralizado: 
R$ 100,000.00 

CEM MIL REAIS 

EIiUMF 	 TITULAR/ADMINISTRADOR 
Nome/CPF Cond./Administrador Inicio de mandato Termino do mandato 

FREDERICO DE ANDRADE NETO SÓCIO /ADMINISTRADOR XXXXXX X)qXX/XXXX 

19.805.86594  
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 

Data 	 Número 
26/08/2020 	 97992114 

REGISTRO ATIVO Sem Status 

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

FILIAL(AS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA  

CONTROLE 176.609.827.589.27 CPF SOLICITANTE: 916.944.345-91 NIRE: 296000] 07 Emitida: 21/09/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇ ' http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

JUCEB 	CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

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

EMPRESA 
Nome Empresarial 	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI 

Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600098707 

CNPJ 

34.254.532/0001-77 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
13/09/1990 

Inicio da atividade 

13/09/1990 

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

Observação 

SALVADOR - BA, 21 de Setembro de 2020 

TIANAREGILAM G DEARAUJO 

 

203413504 
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CONTROLE: 176.609.827.589.27 CPF SOLICITANTE: 916.944.345-91 NIRE: 29600098707 Emitida: 21/09/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 14108/2020 15:13 

SJRETAR1A DA FAZENDA 

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°: 20202328111 

RAZÃO S0CLL 

INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

025.669.291 
	

34.254.532/0001-77 

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

presente certidão Positiva o efeito de Negativa: 

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

207185.0004/18-7 Ia Inst'DLSTRIBUTCAO 207185.0005/18-3 Ia InstJEMSTR1BU!CAO 

210763.0006/18-5 Inicial/PARCELAMENTO 600000.0315/20-9 Inicial/PARCELAMENTO 

600000.0531/20-3 lnicial,PARCELAMENTO 600000.0628/20-7 - inicial/PARCELAMENTO 

600000.0629/20-3 - Inicial/PARCELAMENTO 600000.0660/20-8 - Inicial/PARCELAMENTO 

600000.0661/20-4 Inicial/PARCELAMENTO 600000.0742/20-4 Inicial/AG PAGTO OU DEF 

850000.2029/20-6 Inicial/PARCELAMENTO 850000.3154/19-5 Inicial/PARCELAMENTO 

850000.3270/19-5 	- InIcIaIíPARCELAMENTO 850000.3505/18-4 Inicial/PARCELAMENTO 

850000.3999/20-9 inicial/PARCELAMENTO 850000.4489/20-4 Inicial/PARCELAMENTO 

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 14/08/2020, conforme Portaria n° 918199, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no PF o no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Faz 

('1; 

c9 

C.õ, 	 PAU -  1 de 1 	 RelCertidaoEspecial.rpt 



C.P.F R.G C.N.P.J 
34254532000177 

Insc. Est. 
25669291 

Nome/Razão Social 
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP Código 

Endereço 
AVENIDA MANOEL SOUZA CHAVES, N°: 2376 - 

SAO 
CAETANO 
	

ITABUNA 
	

BA 

Número da Certidão 
0008024 

Código Geral 
0047120 

  

JaiLmak 
Equ i o 

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

re) sauLLv 
de Apoio 
ri') (OI 

27/07/2020 

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 
FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

 

    

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n° 2.173 de 
01/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DEBITO 
pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade e de 90 
(Noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.  

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

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

Emitida em 27/07/2020 

Validade 90 dias 

Chave de Validação: 20200008024 

111 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

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

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida 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 mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a d' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:11:52 do dia 20/03/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/0912020. 
Código de controle da certidão: 263E.FE29.2090.BCB5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 34.254.532/0001-77 
Certidão n°: 17199119/2020 
Expedição: 27/07/2020, às 09:05:18 
Validade: 22/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n°  34.254.532/0001-77, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n°  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, 	•ónorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos dete • nados em lei; ou decorrentes 
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 34.254.532/0001-77 
Razão Social:INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI EPP 

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

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

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

Validade: 10/09/2020 a 09/10/2020 

Certificação Número: 2020091001363948606502 

Informação obtida em 21/09/2020 09:29:41 

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

21/09/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 
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