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" Itabuna, BA, 31 de agosto de 2020.

#) '"" DIRETORIA
0b

=_€
HOSPITAL QE BASE ADM/FIN

l
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:(MIDAZOLAM, RUCORONIO,
FENTANILA). Tal solicitação é demandada devido a um avanço extenso de casos
com confirmação positiva ao Novo CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID - 19).

A reposição do aludido produto em nossa farmácia se faz sobremaneira
necessária para o atendimento aos pacientes com tratamento de sintomatologia
moderada a grave ocasionada pelo COVID - 19, 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.

I

. , , ' ,D(

Roberto ma Pacheco Junior Cléc' s Am y da Rocha

Presidente da FASI d, $,µ,q Dire ri; aS:-!"? 'T°/Financeiro

sNeè;;" '""2::\"..1!en' < ,:::.%p"

000DC.1

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. sIn" - C EP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 321 4-1 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62



k""" ' Q9cristália
PRODUTUS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS UDA.
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FUNDAçÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA - FASI -" -

At. Sra. Marlúcia Saturnino k5 C;,

Ref.: Cotação Em··genc'a' d· M·&cam"n'o"

à

PROPOSTA DE PREÇOS

proponente: cristalia produtos químicos farmacêuticos ltda.

fíi""

m .,£ L

CNPj: 44.734.67l/OOOl-Sl " Z
2 \

ENDEREÇO: Rodovia Itapira-Lindóia, KM 14 - Itapira/ SP ", à .

CONTATOS: (19) 3863-9532 (19) 98 135 568 l Alessandro E maú. akssandro@,cristalia.com.br Bi 'g
' r3

—Ti

(19) 3863-9493 - (19) 98236-0 l 10 - Adriano - E-mail: adrianWcristalia.com.br

PRAZO DE PAGAMENTO: 5 dias uteis após o recebimento definitivo da mercadoria.
j %,""O

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil S/A Agencia n° 5115 2 Conta Corrente n° 2014 l BSqx

PÀAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de sua apresentação, %u)
S

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

" "— -- - - " CDC 296.695 - Página ide 3
'- Unidade I - Rçkj. |tapqm-LindóuL Km 14 - Ponte Preta - ItaçmSP - CEP L3970·970 - Te(./Fax: (19) 3843-9500
" ' Unidade Il - Av paolkml 363 · Nova ttâPrâ - ltapcra.'SP - CEP 13974-07'0 - Cx POSW 124 - TeljFaK (19) m3-95oo

Unidade Ill - Av Nossa SeMxxa Assunção. 574 - Butantã - Sâkç) PaukjdSP - CEP 05359-001 - TdjFax- (ii) 3732-2250

' . Unidade N - Roei Monsenhor Ckxboaido de pema lSP 147) km 465 ' " HTM7tQ Nações Urklas - CEP: 13.974-632 Wmwsp - TcL/Fax: ""' ""13-8720
. Edifício Valério - Rua Padre Eugêmo Lopes. 361 - Morumbi - Sêo I iP- CEP 056¶5-010 - Tdjf%c (If) 37236400

Unidade V - Divisão LMnofarma - Rua Dr Tomás Sepé. 489 - Coi - . CEP' 06711270 - TCL/Fãx: (11)4613-5%0



Q9CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICDS FARMACÊUTICOS LTDA.

-

Qtde . Valor
Item I Medicamento Ofertada Unidade unitário Valor Total Data de Faturamento

Fármaco: FENTANILA CITRATO
c3

Oferecemos: FENTANEST 0,05mg/mL '% @,éj, çn

l Sol. Inj. - lOamp arribar x Srril 1.000 Ampola R$ 4,99 R$ 4.990,00 %, Imediato 'Uq

Marca: CRISTALIA ""e
%j C)

RMS n" 1.0298.0081.021-3 á% > & C)
"Ẑn

Fármaco: MIDAZOLAM CLOR.

Oferecemos: DORMIRE 5mg/mL Sol.

2 Inj lOamp. X 3ml 1.000 Ampola R$ 3,50 R$ 3.500,00 hn t9o,f"";

Marca: CRISTALIA " '" % :
a '.b- '

"" "" '"°""°""°""' 'ui 'jg
Fármaco: MIDAZOLAM CLOR. aX "

Oferecemos: DORMIRE 5mg/mL Sol. S2 uj
e

l 3 Inj. - lOamp. X 10ml 500 Ampola R$ 6,90 R$ 3.450,00 à Imediato

" Marca: CRISTALLA

RMS n" 1.0298.0143.013-9
,J

[ l Unidade l - Rod ltapqra'LInckNa, Km 14 - Ponte Preta - Ptapm'a/sp - CEP. 13970-970 - Te|jFaK (19) 3843-9500

Cl Unidade ii - Av Paoldti. 363 - Nova Itapwa - 1tâp«a/SP - CEP 13974-070 - Cx Postal 124 - TcljFâx: (19) 3883-9500
" O Unidade Ill - Av Nossa SenhcmAs$urção, 574 - Butantã - São PaukvSP - CEP: 05359-001 - TèNjFàiC (11) 3732-2250

t" ' Unádade IV · Rod Mcxwenhcx ckxxmao ac Pawa (sp 147} km 46 ceamento Nações Unidas - CEP 13 974-632 NWa/SP -TdjFax" '""' "91&8720

Cl Edifício Vatédo - Rua Paáre Eugêmo Lopes. 361 · McwwrU - são Sp cep. 05615-010 -TdjFax: (ii) 37236400
D Unidade V - Divi$âo Lmmofarma - Rua Dt. Tomás Sepé. 489 - - CEP: 0671k270 - TeljFax: (ii) 4613-5900

CDC 296.695 - página 2 de 3



' Wcristália
PRODLTT1)S QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LIDA.

~F

Qtde l Valor
Item Medicamento ' Unidade Valor Total Data de FaturamentoOfertada l unitário

Fármaco: ROCURONIO (BROMETO) u, :;>

Oferecemos: ROCURON lOmg/mL Sol. "%,'ç$,,

4 Inj. - 25fa X 5ml 100 Fraco-Ampola R$ 19,90 R$ 1.990,00 = n Imediato

Marca: CRISTALIA a —"

RMS n" 1.0298.0304.006-0 Z, %:

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO: R$ 13.930,00 C>

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Treze Mil, Novecentos e Trinta Reais. % " "cC.

4

á % \

m" " mItapira, 28 de agosto de 2020 S
Assinado de forma digital por e '3"—"JADRIANO GOMES DOS ADRIANO GOMESDOS

SANTOS:28103684813 SANIOS,28103684813 , ,
Dados: 2020.08.28 13:30:06 -03'00' ÃÀ"?

Adriano Gomes dos Santos á %,
" Coordenador de Licitações/ Representante Legal %jj

RG n° 30.329.399-8 (SSP/SP) ã

CPF n° 281.036.848-13

- — CDC 296.695 - Página 3 de 3
C? Unidade I - Rod. 1Laplra-Lindóka, Km 14 - Ponte Preta - ltapua/SP - CEP. 1397Q-970 - TelAFax: (19) 3843-9500
CA Unidade II - Av. Pao|ett|. 363 - Nova |ta[N¢a - Itaçma/SP - CEP: 13974-070 - Cx Postal 124 - ToIjFàx: (19) W3-95OO

O Unidade in - Av Nossa Senhora Assunção, 574 - Butantã - São Paub/SP - CEP: 05359-001 -1èd./Fax: (11)3732-2250
" CI Unidade N - Roel. Mcmsenhot Cbdaaido de PaNa (SP 147) km 46,? ' -bamenbo Nações Undas - CEP. 13,974-632 Itapua/SP -TdjFàx: (im M1>8720

CJ Edifício Valério - Rua Pâdrê EU9C¶NO Lopes. 361 - Mmmbí - São l iP - CEP. 05615-010 - TcL/Fax: (11) 3723-6400
CJ Unidade V - Divisão l.aémofarma - Rua Dr. Tomas Sepé. 489 - Co CEP: 067 11-270 - Tel./Fax: (ii) 4613-5900
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' FA61 - FUNDAÇÃO DE ATENçÃO A SAÚDE DE ITABUNA

Responsável Leonardo Benedito
l p 4 Departamento: Setor Cotações

Relatório de Cotação: COTAÇÃO 00117.2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Rela'.õr|o gerado no dia 2BH8/2020 15 38 07 (IP. 45 65.231 42)

Item l: MIDAZOLAN 15 mg solução injetável 3 ml,

PREçOS QUANTIDADE PREçO ESTIMADO TOTAL

6 I 000 Unidades R$8,96(un) RS 8.960,00

Preço Compras Ó,gão Público ldent'ficação Data
Governamentais Licitação Preço

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ l Fundação Santa Casa de Mlsericónla ácj N°Pregão:202020 ?0/05/2020 R$ 8,96

Pa,a UASG 925448

Valor unitário RS
8,96

Média dos Preços Obtidos: RS 8,96

Item 2: MIDAZOLAN 50tng solução injetável 10ml,

PREçOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO

1 500 Unidades RS 8,42(w)

TOTAL

RS 4 210,00

Preço Ó,gão PUblico
Pública

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS DE ALVORADA DO OESTE/RO

valor Unitário

Data
Preçoldentihcação L icítaçãQ

117)0 08/05/2020 RS 5,42

R$

8,42

Média dos Preços Obtidos: RS 8,42

Item 3: ROCURONIO brometo de, 1 Omg/mL sducao injetável ampola 5tnL,

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO

l 100 umdades RS í945 (uri)

TOTAL

RS 1 945 DC

Preço Compras Órgão Público Identificação Data Preço

Governamentais Licitação

MINISTEFUO DA DEFESA I Comando da Aeronauttca l GRUPAMENTO DE N°Prêgão:302020 15/04/2020 RS 19,45

APOlO 1)E CLIRI1IBA UASG 120644

, R $Valor Unitá"o \ -»\Ü1N& . ' S 19,45

9'<::,,,;::ó:Ê:: J(l%:::":!': ":

:.<""

Item 4: FENTANILA, citrato de, solucao injetável 78,5 mcg/ml., frase pola cl 10 ml, Q

PREÇOS QUANTIDADE PREçO ESTIMADO TOTALOçjOçj'5
1 /5



3 1 (XX) Umdacjes R$ 7.99 (un) RS l" 990.00

U

Preço Compras Órgão Público Identificação b oay Preço
Governamentais ' ' 'Licttaçào '

l MINlSTÉRlO DA DEFESA l Comândo da Aeronáutica l GRUPAMENTO DE APOlO N°Pregão. 132020 02/06/2020 RS7,99
DE CAMPO GRANDE UASG 120638

Valor Unitário R $

7,99

Média dos Preços Obtidos R$ 7,99

Valor Global' R$ 23,105,00

Detalhamento dos Itens

Item 1 MIDAZOIAN 15 mg solução injetável 3 ml.

Preço Estimado: RS 8.96 (un) Média dos Preços Obtidos: RS 8.96

Quantidade Descrição Observação

1 ODô Umdades na embalagem deve conter a descrição 'venda proibida pelo comercio" Apresentar registro dos pmdutos na Anvisa e Cenitic
ado de Boas Pratcas, Fabrk»cao e Convole -CBPFC do fabmante conforme resolucao Anvisa n' 460/99. Em caso de fabnc
ante fora cíq mêrcosd, apr¥$enlardocumento do pais de origem traduzido por tradutor oNial-

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

Filtros Utilizados: pemdo 03/01/2020 à ')UOZ'2020. Palavra Chave Mhdazolam, Apenas Matenais, Operador lguaIQtdFomecedor.

Órgão: GOVERNO DO ESTADO do para Data: 20/05Q020 09'33

Fundàção Sama CaSá de Mlserlcómia do Para Modalidade: Pregão E|et(on|c(j

Objeto: Áq(jls|çào de mcdcêímentos psicotrómajs e Mé$'t?s(co$. SRP: SiM

Descrição: MIDAZOLAM ' MIDAZOLAM DOSAGEM 15 mg Identificação: N°Pregão 202020 l UASG 925448

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

tj ii Adjudica:::: #0201535

O o Homologação: 26/06.'2020 14 42
iq e H';j Fonte: www comprasgomnamenus.9jv br

' " Quantidade: 12 2(10

" ,.5 Cj- o" Umdade: Ampaia 3.00 ML
% UF: PA
e'

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

44,734.671/0001·51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA RS 3,30
* VENCEDOR *

Marca: Dormire 5mg/ml -
Fabricante: Cnstálía PK,Clúto$ Qijirmcos UN FrelE KpQÀO
Modelo: não se aplica J« ·
Descrição: Dannire Smgtml - SOluçãO mjetá'el -Càà¢â com 10 àmPOtâS k 3ml (M|dazolam) ' Swnüa& . SkjjPKâutc 24 meses " Reystco no hMnistér'o

Ca Saúde' 1.0298 0143 0114? " Pmceclénaa Nac|onal ' Mame Cn$tá||a " Faty1cante CrMália pwjutos Qui s Farmacêuncos ítda ' Dêctaramos. nos termo

$ do p ME ccMal, que o prêço colàdo inclui todos cs custos e despesas inerentes à entrega, tais exmo: s, [rete$. embalagem. 'mposIo$, enca'gos SQCéS
Tás, seguros e tudo (trips Quc possa Muir d(net,a ou indiretamente no custo do fomêcímento ' ramos também, nos termos do presente edital gu

- . prcdutos cotados atendem todas as ex|gêncl?$ do Editá

,,,,d,. ,,,,,e ,,d,,,,,, ,,,,,,,,, ,m,,t

SP ltaçma rod |tap|ra-l(ndoia, SIN (IB) 3863-9500 milton@crista|la COm br

r' l i . " í

'i' , 2/5
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
0 p

, , 60 665,981/000,9175 |j1!1ao QUIMiCA FARMACEUTICA NACIONAL S A R$5,00

Marca: l)ormtum
Fabrica nte: 'JniãO Química fârmacêulka Nacfona| Sia
M odeio: Darmiüm l União Química
Descrição: forma INjETAVEL TEOR MIDAZOLAN 15MG/3ML UNiDADE AMPOLA APRESENTANCAO.CAIXA COM SQ AMPOLAS NOME COMERCtALDORMIUMl
5MG/3ML MARCA/FABRICANTE:UNIAÔ Q1JIMICA FARMACEUTICA NACIONALS/A RGMS. 1 0497.0204.011-6 PROCEDENCIA NACIONAL VALIDADE NO DOU: 24
MESES

Estado: Cidade: EMcreço: Telefone: Email.

MG Extrema R()(1 Ff ANAC) IMAS ' EIA 3Ei. sm (1') 5583·?45' j"nar1 Ins@umaoqu mica com t)r

27.117,540/0001-06 DISTRlBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDA RS 7,00

Marca: DQRMIUM
Fabricante: UNÂO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S,A

Modêlo: 5 MG/ML SOLINJ cr 50 AMP VD 1RANSX 3 ML
Descrição: MIDAZOLAM 5MG/ML, SOLUçÃO INjETÁVEL.AMPOLA DE VIDRO 1NCOl OR Cqm 3ML.

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

iv QU'N TINO BOCAIUVA 180 Amanda de Nazaré Soares de Oliveira (BI) 3721-2655 drm|ichtaeo@hotmail.com

16 970 999/0001-31 OMC MSTRIBUIDORAS,C0MERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI R$ 10,92

Marca: CRISTAL1A
Fabricante C.RISTAL(A
Modelo: cristalia
Descrição: MIDAZOLAM, DOSAGEM )5 MG

Estado: Cidade: Endêrêço: Telefone: Email:

FiS Etechvm R VIÇTQFMj LUIZ ZAFEARI. 107 (54] 3519-0702 dmcmed|çamenlo$@y3noc COm b'

05.109.384/0001-07 M M LOBATO COMERCiO E REPRESENTACOES LTDA R$12,00

Marca; CRISTALIA
Fabricante: CRISTALIA
Modelo: CR?STAL1A
Descrição: MIDAZOLAM, DOSAGEM 15 MG

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
pa ROD AUGUSTO MONTENEGRO KM 23, 1337 Bemamdo Fmncisco MíMSl abato (BI) 3201 -1000 mmtobato@mmuauj com br

1)5 049 432iC-001-00 COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO l TOA

Marca: HPOLAEOR
Fabricante: HIPOLABOR
Modclo: 'MIDAZCILAN 5MG/ML. SÔL.'JÇÃQ INjETAV .AMPOLA COM' 3ML
Descrição: "MIDAZOLAN 5MGML. SOLUÇÁQ INjETÁVEL AMPOLA ije vidro INCOLOR COM 3ML"

Estado: cidade: Endereço:
pa Relem TR CASTELO BRANCO, 2028

RS 17,7(5

Telefone:
(BI) 3249-7794

Item 2 MIDAZOLAN 50mg solução injetável 10ml,

Preço Estimado: H$ &42 (un) Média dos Preços Obtidos: RS8A2 .

Quantidade Descrição Observação

500 Unidades na embalagem deve conter a descrição 'vendá proibida pelo comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificad çgs
o de Boas Praticas, Fatmcacao e Controle - CBPÊCC ào fabricante conforme reso|ucao Anvisa n° 460/99. Fm caso de fabricagg

fora do mercosul. apresen[a( documenta do pais de origem traduzido por tradutor oFicial.

preço (Outros Entes Publ COS) 1 Med anã das propostas f nais

+%

r$ 8,42

Filtros Utilizados: Pêriodo. 03i01,'2020 à 01iC'7/2020: Patavta Chave midazôlam 50. enas Matenais. Opera or |gua|QtdFQrnecedor

Órgão: fund° ",3çµe SAUDE-FMS de ALVORADA DO (jest""-'

\

" D"'". 08rC)Sn020 0900

<;:"::C°·: 'a'=",eS:" ·-'·
0000('7 ' ,,,
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objeto: aqu|s|ção de material de CONSUMO (medicamentos HOSP|tALARES), Modâlidade' pregão ELETRÒNiCO '

DENTRO DO PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVÊNIO N' 26J/PGE/2019, SRP. NÃO ,

para ATENDER AS NECESSIDADES da UNtDADE M|STA de SAUDE DO Identificação: )171 o
MUNEÍPIO DE ALVORADA D'OESTE/RO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E · l L

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES DESCRITAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL LQte/|tem' 39/1

Descrição: Midazolam 50 mglml - Sol. lnj. - 1Omj.- Midazolam 50 mg/mf - Sol Ata: LnkAta

ir). - 10ml. Fonte: |Icltanet.com br
Qljantidade: 10

1jMdadê: Amp

UF: RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13 287 059/0001-54 JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 8,42

"VENCEDOR *

Marca: CR1$1ÀLjA
Nbhcante: Fabricante nàcj informado
Modelo: cristalia
Desmiç6o: ljescnçào não informada

Endereço: Nome de comato: Telefone: Email:

AV JAMARI, 7349 Oalany Mendes da Costa Pereira (69) 3536·0318 l|ç|lacao@ceaud|lQria com

ltetn 3 ROCURÔNIO brometo de, 10mg/mL sobcao ínjetavel ampda 5mL

Preço Estimado: RS 19,45 (ím) Média dos Preços Obtido8: RS 19,45

Quantidade Descrição Observação

100 Umdades Deve conter na embalagem a descncao 'p«Nbida a venda peio comeroo'- Apresentar registm cios produtos na Anvísa e Cerúfic
aciode Boas Praticas, Fabncacao e Controle -CBPFC do fàbricanteconforme resolucao Anwsa n° 460/99 Em caso de fabncan

te fcma do rmrcowl,apcesenw doçumentQ do pâis de origem tmduzido por tradutor oficial.

Preço (Compras Governamentais) l: Mediana das Propostas Finais R$ 19,45

Filtros Utilizados: Penedo: 03/01/2020 à 01/07/2020, Palawa Chave ROCURÔNIO BROME 10 DE, 10MG/ML SOLUCAO INJEIAVEL

AM POLA 5 ML, Apenas Mateíiats, Operador. |gua|QtdFc!rnecedc/r

Órgão: MINlS1ÉRlO DA defesa Data: 15/04/2020 09 00

. :omando da Aeronáutica Modalidade: pregão Ek:trÔmco

GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA SRP: SIM

objeto' Hegistro de preços para Aquisição de medicamentos para o Esquadrão de Identificação: N°Pregào.302020 l UASG'i20644

'·:aúrje de Cunúba..
2 Lote/ltem: /68

"Wscríção ROCURÔNIO BROMETO ROCURÔNIO BROMETO, DOSAGEM 10 MG/ML,
Ê ã! ndicaçãq solução injetável Ata: knkAta

m g) Adjudicação: 04/05,'2020 21 "7268521- ROCURONIO BROMETO, DOSAGEM FO MG/tjL,INDICAçÃ0 "

X)LUçÃQ NJETAVEL HomQ| gação 2h08/202u 11 06
FE C

'j'
q SibÜEPnte: www comprasgovemamentais gov,br

qj \ ntidade: )00
& JO; 6ê rúdàdê: Frasco 5.0U m-

g , ,m\,¶a" cdd' ,,. ,R

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00 358 519/0001-46 RCC -DISTRIBU1DORA DE MEDICAMENTOS, CO ELATOS E PRODUTOS R$19,45

' VENCEDOR " MEDiCOS E HOSPiTALARES EIRELi

Març8: ROCURON10 BROMETO
Fâbricãnte: UJROFARMA laboratorios SA
Modèlo: 5cng
Descrição: BROME iq LIE ROCURONIQ- BROMETO DE ROCURQMO 50mg i2f-F a- EUI'IOFARMA

Endereço: Nome de Contato: Telèhne: Email

R BUARQUE DE MACEDO, 296 RICARDO , '(M) 3208·0808 bommed@bommed com
q

' r i ,'

·00{jçjc% S"°f;;m,:':e?ü "'
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|ten) 4: FENTANILA, citrato de, solucao injetável 78,5 mcg/ml,. frasco ampola cl 10 ml,

Preço Estimado: RS /,99 (un) Média dos Preços Obtidos: RS 1,99

Quantidade Descrição Observação

l DOO Unidades a embalâgem devera conter a wnçvressao 'venda ptoibda pelo comerc(o" Apresentar regsUo dos ProdutoS na Anvisa e Cendi
cado de Boas Prams, Fabricacao e Controle -CBPFC do faMcame cmfo'me resolucao Anvisa n° 460/99 Emcaso de fabn
cante fora do me"cosuL apresêntar documento do pais de ohgem úaduzdo por tíàdutor oficial.

Preço (Compras Governamentais) l: Mediana das Propostas Finais R$ 7,99

Filtros Utilizados: Pericxio. 03/0 1/2020 â 01/07/2020, Palavra Chave. FENTANILA, CITRATO DE, SOLUCAO INjETAVEL, Apenas Materiais:
0pêrãdOr. lg uaIQtd Fornécedor

Órgão: MINISTÉRK) DA DEFESA Data: 02/06Q020 09:30
Comando da Aeronáutica Modalidade: Pregão Eletrõmco
GRUPAMENTO DE APOiO DE CAMPO GRANDE SRP: SIM

Objeto: Aquisição de rnêdicamêntos ação COVID-19 Identificação: N'Pregào 132021)/ UASG 120638

Descrição: FENTANILA -FENTANILA APRESENTAÇÃO SAL CITRATO DOSAGEM 0,05
Lote/ltem: liO

MG/ML INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL
Ata:

CatMat: 271950- FENTANILA ,APRESENTAÇM) SAL CITRATO, DOSAGEM 0,05

mg/ml indicação solução injetável Adjudicação: 09,'06'2020 1733

Homologação: 16/0612020 18 O)

Fonte: www.c.ompr3sgo'vernamen[ais.gov.br

Quantidade: 2 400

Unidade: Hasco 1(1,00 Ml

UF: MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08 676 370/0001-55 DISTRIBU1DORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LIDA R$ 7,68
*VENCEDOR *

Marca: HIPOLABOR
Fâbrkânte: HIPOLABOR
Modelo: hipolabor
Descrição: fentanila 0,05MG/ML \0ML - RMS. 1134301510055

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Uberlândia AVJOAO PESSOA 944 (34) 3224-3308 disposaude@hotmail com

32,364 82Z/0001-48 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RS 7,99

Marca: hipOlabãr

Fabricante: Mpdabor

Modelo: um

Descrição: FENTANII O 05 MGMI ampqi A IQ NH l Reçµstrc li343015I

Endereço: Telefone:

RUA MACHADO DE ASSIS, )355 154)37162155 Ny

16 9'0 999/0001 31 OMC DISTR1BUIDORAS, COMERCIO D MED CAMENTOS EIRELI

i" ;Ò

Marca: hipolabqr

<b sg+ RS 10,00

Fabricante: |j|pQLAB(jR ,,fS"
Modelo: hipolabqh '
Descrição: fentanii a, APFIFSFNTAçAO sai çitratq, DOSAGEM 0,05 MG/MI , lNDIÇAÇÃO SOt UÇÃO INjFTÁVFt q

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Er«.htm R WCTOR'C LUIZ ZAFFARi. 107 (54) 3519·0702 drncrnedlcarne.')t05@pyahocl com b'
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MAPA ANALÍTICO 0117.2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 28.08.2020

LOTE 01
BANCO DEItem Descnçao Und Quant CRISTALLA PREÇO MEDIA TOTAL

FENTANILA, citrato de, soIucao injetavel 78,5 mcg/ml., frasco
ampola cl 10 ml, a embalagem devera conter a impressão "venda
proibida pelo comercio" Apresentar registro dos produtos na Anvtsa e Un

l Certificado de Boas Praticas, Fabricamo e Controle - CBPFC do (UNIDADE) 1·000 4,99 7,99 R$6,49 R$ 6.490,00
fabricante conforme resolucao Anvisa n° 460/99. Em caso de
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem
traduzido por tradutor oficial.

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

2 'egistro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas PrâttCâS U" 1,000 R$8,50 R$8,96 R$8,73 RS 8.730,00
Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao (UNIDADE)
Anvisa n' 460/99 Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar
documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial

MIDAZOLAN 50mg solução injetável 10ml, na embalagem deve
conter a descrição "venda proibida pelo comercio". Apresentar
registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Un R 4 R 7

3 Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução (UNIDADE) 500 R$6,90 $8, 2 $ ,66 RS 3.830,00

Anvisa n° 460/99. caso de fabricante fora do mercosul. apresentâr
documento doía=em traduzido portradutor oftctal
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ROCURONIO brometo de, 10mg/mL solucao injetavel ampola
5mL. Deve conter na embalagem a descricao "proibida a venda pelo
comercio", Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

Un
4 de Boas Praticas, Fabricamo e Controle - CBPFC do fabricante (UNIDADE) 100 R$19,90 R$19,45 R$19,68 RS 1,967.50

conforme resolucao Anvisa n" 460/99. Em caso de fabricante fora do
mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por
tradutor oficial.

TOTAL DO LOTE R$21.017,50
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Itabuna. 19 de junho de 2 O

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

ASSUNTO: Criticidade de estoque de medicamentos

limos. coordenadores,

Em reunião expedida nesta data pela Diretoria Médica, cuja pauta tratou a

dificuldade de aquisição e abastecimento de algumas classes de medicamentos, fi u

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

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

disponibilidade de estoque dos medicamentos que tiveram consumo e custo aumenta os

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

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

conjuntamente com os setores pares, os medicamentos aqui elencados A conjunt ra

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

reabastecimento e limita nossas ações,

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

revisarem uso das soluções, quantidade consumida, possíveis associações que remet m

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

A Farmácia coloca-se disponível para quaisq uer esclarecimentos.

Cordiaimente,
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Classe Farmacológica Medicamento

Bloqueadores Neuromusculares atracúrio 10 MG/ML amp 5 ml * '
.l

ROCURÔNIO10 MG/MLAMPOLA 5 ML "*

SUXAMETÔNIO 100 MG PÓ FR-AMP ** i
l '

PANCURÔNIO2 MG/MLAMP2 ML ! '

Hipnóticos Sedativos Benzodiazepínicos DIAZEPAM5MG/MLAMP2 ml :

, MIDAZOLAM 5 MG/MLAMP 3 ML ** !
i

I MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10 ML **

Sedativo Simpatolítico de Ação Central l dexmedetomidina 100 MCG/ ml amp ml

l
Anestésico e Adjuvante de Analgesia dextrocetamina 50 MG/ML fr-amp 1 ml i

ETOMIDATO 2MG/ML INjETÁVEL l

fj PROPOFOL10 MG/MLAMP 20 ML ** :

k

Analgésicos de Ação Central (Opioides) fentanila 0,5 mg/mlamp 2 ml ** l
,

l FENTANILA0,5 MG/MLAMP 10 ML **

l MEPERIDINA50MG/MLAMP 2 ML**

i MORFINA10 MG/MLAMP1ML **

TRAMADOL100MG/2 ML AMP **

* Medicamentos em estoque critico
** Medicamentos desabastecidos
Dados coletados em 19/06/2020, às 13'00", via SPDATA ' j\íS
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b Av. Fernando Gomes Oliveira, S/N° Nossa S. das Graças - Itabuna-BahiaCNPJ: 02.762.633-0001-62 - Inscrição Estadual - Isento

HC1$PITAL DE BASE
LLÁS ECXNRIX) WCALHÃES

PEDIDO DE MEDICAMENTO - URGENTE

De: FARMÁCIA
Para: DIRETORIA ADM e FINANCEIRA

ITEM Especificação de Material Unid Quant

FENTANILA, citrato de, 8o|ucao injetavel 78,5 mcg/ml., frasco ampola cl 10
ml, a embalagem dêvèrâ conter a impressão "venda proibida pelo comercio".

1 Ap'esentar registro dos produtos na Anvisa e Certihcado de Boas Praticas Un (UNIDADE) 1000
Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa n' ,
460/99, Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais
de origem traduzido por tradutor oficial.

MIDAZOLAN 15 mg solução injetável 3 ml, na embalagem deve conter a
descrição "venda prmbida pelo comercid'- Apresentar registro dos produtos na

2 Anvisa e Certificado de Boas PrâtiCàs, Fabricamo e Controle - CBPFC do Un(UNIDADE) 1000
fabricante conforme resolucao Anvisa n° 460/99. Em caso de fabricante fora do
mercosul, apresentar documento do pais de ohgem traduzido por tradutor oficial.

MIDAZOLAN 50mg solução injetável 10ml, na embalagem deve conter a
descrição 'Venda proibida pelo comercio"- Apresentar registro dos produtos na

3 Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do Un (UNIDADE) 500
fabricante conforme resolucao Anvisa n' 460/99, Em caso de fabricante fora do
mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por trâdutor oficial,

ROCURONIO brometo de, 10mg/mL solucao injetavel ampola 5mL. Deve
conter na embalagem a descricao "proibida a venda pelo comercio"- Apresentar

4 registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas. Fabricamo e Un (UNIDADE) 100
Contrde - CBPFC do fabricante confwme resolucao Anvisa n' 460/99. Em caso
de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem
traduzido portradutor oficiaL §N :,«:

0\\Ue"ot,\:"' ,,j\j's ,%gp"

Gksley Vito Lima L,me
sNj CC,:¶:eó:Êp\ " " Qq', "ç'

Coordenador Farmácia W
Farmacôuüco Resp. Técnico CRF BA 4652
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Licitação para remédio usado em intubação fracassa e
estoque de medicamentos diminui

O fracasso nas licitações tem deixado a maioria dos Estados com o estoque de
medicamentos essenciais para o uso de respiradores por pacien'.es graves do
coronavírus quase zerado
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mAnalgésicos estão em falta em pelo menos seis estados brasileiros - FOTO: GEORGE
FREY/AFP

h oid Fracassos em licitações têm deixado a maioria dos Estados à beira de zerar
So< ':9\ estoques de medicamentos essenciais para o uso de respiradores por pacientes

#0«"çjio graves do coronavírus, como sedativos. Segundo levantamento do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), 13 de 20 tentativas recentes de
comprar fármacos do tipo terminaram sem ofertas ou com propostas acima do
edital. O motivo, segundo representantes da indústria, é a alta demanda dos
produtos

O analgésico opióide "fentanil", por exemplo, está em falta em Amazonas, Bahia,
Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins e São Paulo. Outras cinco unidades
federativas têm produto disponível para menos d uma semana Os dad%fora
apresentados ontem à comissão da Câmara dos putados que t'":,:S"¶°"id-1
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Estado com maior número de casos e óbitos, São Paulo tem estoques zerados de
10 dos 22 prcdutos usados para entubar pacientes listados pelo conselho Outros

c:nco se esgotam em menos de uma semana, segundo os dados do Conass

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

"Nossa angústia era, no primeiro momento, por respiradores mecânicos e
equipamentos de proteção individual. Agora é estratégia química. Hoje estamos
sem estratégia em alguns locais, o que vem trazendo bastante angústia", disse
Marcelo Maia, futuro presidente da Associação de Medicina Intensivista Brasileira
(Amib).

Segundo o consultor do Conass Heber Dobis, "quase todos os medicamentos
estão zerando em todos os Estados". O setor privado também alerta sobre
dificuldade para compras. A Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp)
informou na reunião que 81% das unidades têm dificuldade para compra de
bloqueadores musculares.

Tempo
Coordenadora nacional do gabinete que acompanha ações da covid-19 no
Ministério Público, a subprocuradora-geral da República Celia Regina Souza
Delgado disse que a busca por medicamentos está "equalizada", mas o desfecho
das compras levará alguns dias.

Delgado explicou que havia um impasse. O Ministéno da Saúde alega já ter
repassado recursos para compras de medicamentos, mas Estados e municípios
diziam não conseguir adquirir os produtos, pois as licitações terminavam desertas

A saída foi o ministério mediar a compra A pasta deve abrir "ata de registro de
preços" de diversos fármacos. Na modalidade, são solicitadas ofertas para grande
volume de produtos. que vão sendo comprados aos poucos, com os valores das
p[9postas registradas, A ideia é que os Estados entrem nesta ata e comprem os
*'dutos-
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Conass alerta para a falta de medicamento
para sedação de pacientes com COVID-19
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Em audiência pública na Câmara dos Deputados o assessor do Conass, Héber Dobis,
participou do debate sobre tabelamento de preços e requisição de medicamentos sedativ " e
outros, promovido pela Comissão Externa de Ações contra o novo Coronavírus (SARS-
CoV-2) e ressaltou ser oportuno o momento desta discussão, pois o mesmo tem sido pa o
pelo Conass nas últimas semanas. "Levamos este assunto inclusive, para o gabinete de c " e
do Ministério da Saúde. É um tema que causa extrema preocupação para secretários
estaduais de saúde'". disse.

O assessor falou sobre como se dá a responsabilidade pelo financiamento dos medicam os
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e enfatizou ser imFK)nante deixar claro de
quern é a responsabilidade pela aquisição e pelo financiamento desses itens. ""Todo elen
utilizado em âmbito hospitalar é de responsabilidade de aquisição do próprio hospital e. i s
casos em que os hospitais são da gestão direta de estados e municípios. obviamente a
secretarias estaduais e municipais são as responsáveis pelo processo aquis" "v \á ce
esses estabelecimentos e é justamente nesse grupo de medicamentosàH* G?¢
de discussão desta reunião, que está o nosso maior problema". \ú\ ç,,, ::9Ti't

Heber alertou que há pelo menos três semanas, algumas secretarias est#uais de saúde

relataram ter dificuldade de abastecimento de medicamen utilizados no processo da
intubação orotraqueal para ventilação mecânica, princip ent agora durante a pande '
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por COVID- 19. "Xesse sentido o Conass prestou apoio na tentativa de remanejamento e
abastecimento emergencial, porém. nas últimas duas semanas, os pedidos de apk)io
aumentaram muito. o que nos acendeu uma luz vermelha. é óbvio".Em seguida apmsentou
um levantamento tèito pelo Conass com todas as 27 Secretarias Estaduais de Saúde. ""Vinte
e cinto secretarias nos responderam. Se considerarmos estas 25 como 100% da nossa
amostrm por exemplo, só o primeiro medicamento, que é um bloqueador muscular. está em
falta em 24 delas.

Podemos fazer uma análise e, se somarmos dos 52% para cima j] medicamentos, pelo
menos, estão em tàlta em mais da metade das Secretarias que responderam ao questionário.
É muito grave a falta de medicamento para a indução da sedação, a anestesia, e para o

relaxamento muscular. o que pode inviabilizar o processo de instituição da ventilação
mecânica"", enfatizou o assessor técnico do Conass.

Para ele é iminente entender o que está acontecendo e, de maneira coletiva, construir as
estratégias para minimizar o impacto dessa falta. porque, invariavelmente, teremos de nos
acostumar a ver noticias sobre situações em que teremos todo o arsenal de insumos
necessários pana o processo de intubação. e, por falta de alguns medicamentos. o processo
pode ser inviabilizado".

O assessor esclareceu ainda que o Conass enviou um oficio ao Ministério da Saúde
solicitando apoio. pois entende que ainda que a responsabilidade de aquisição seja das
secretarias estaduais e municipais e de hospitais, o ministério pode, forma coordenada e
central, apresentar condições para ajudar todas as secretarias.
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Falta de medicamentos de sedação preocupa
profissionais de saúde na Bahia
Sedativos como o Rocurônio são necessários para intubação, procedimento comum

para pacientes graves de covid-19

"As pessoas ficaram muito preocupadas com respirador, achando que ia faltar

respirador Onde eu trabalho não falta respirador, mas estamos precisando dar um

jeito para conseguir sedativo, A preocupação hoje é mais o sedativo que o respirado ,

A afirmação é de uma farmacêutica que trabalha diretamente com o manejo de

medicamentos utilizados no processo de intubação - procedimento comum em

pacientes graves de covid-19.

A profissional, que pediu para não ser identihcada, trabalha em uma institwção priva a

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

há cerca de duas semanas. Segundo ela, a lista de medicamentos em falta já chega

mais de 20 substâncias, incluindo as drogas mais comumente utilizadas para a

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

"Estamos tendo que lançar mão de outras drogas, que não seriam a primeira escolh ,

não são usualmente utilizadas, por serem mais caras, feitas com substâncias

diferentes, por uma série de motivos. Isso acaba cada vez mais agravando a situaç

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

outra medicação vai entrando em falta também", relata a funcionária

A profissional explica, ainda, que as medicações afetadas são fundamentais ao

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

neuromuscular para facilitar o processo e precisa ser mantido sedado enqua " Q'st' er
no respirador. Existem algumas drogas que são medicamentos de es ,\ gí)a' 'es

sedação e essas drogas já estão em falta", detalha, · ""' «bo.:,"j "
%4

b y "
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Uma enfermeira que trabalha no Hospital Espanhol, utilizado pelo está o no comb e à

covid-19, diz que o protocolo recomendado pela Organização Mundial de Saúde

(OMS) prevê o bloqueador neuromuscular tanto na hora da intubação quanto para

manter o paciente devidamente sedado. Ela confirma que o Rocurônio está escass ,

mas não só ele. "Existem outros bloqueadores neuromusculares que podem substi ir

o Rocurônio, Mas estamos perto de chegar ao nível de es ssez. Não só do Rocu niô

e outros bloqueadores, mas de outros medicamentos, eg ipa ntos de proteção

e insumos em geral".
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Oficio - O CORREIO teve acesso a um oficio datado de 14 de maio e assinado pelo

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

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

sedativos, adjuvantes na sedação e relaxantes musculares. que compõem a relação

de fármacos do chamado kit intubação, são utilizados no âmbito hospitalar no manejo

de pacientes portadores de COVID-19 com quadro critico que necessitam de

ventilação mecânica. Nesse contexto, recebemos nos últimos dias relatos de

Secretarias Estaduais de Saúde (SES) informando que os estoques desses

medicamentos nos hospitais de referência dos planos de contingência estaduais está

comprometidos em função da indisponibilidade de alguns dos produtos no mercado

nacional", diz o documento.

Ainda segundo o ofício, todos os estados brasileiros foram consultados sobre o

assunto e 19 unidades da federação relataram a falta dos medicamentos. O

documento lista 16 substâncias que estariam em falta no mercado. "Considerando que

a falta desses medicamentos pode colocar em risco a vida de pacientes,

especialmente os que estão em estado critico, solicitamos especiai atenção e apoio do

Ministério da Saúde para garantir o abastecimento desses itens nos hospitais de

referência que constam dos pIanos de contingência dos estados", finaliza o texto,

Procurado para comentar o assunto, bem como para atestar a veracidade do oficio, o

Conass informou que reconhece o documento. "Reconhecemos o cificio enviado.

solicitando apoio do Ministério da Saúde na aquisição dos medicamentos citados uma

vez que estes são de responsabilidade de aquisição direta pelos hospitais, estados e

municípios. e há relatos dessas entidades sobre dificuldades de aquisição no mercado

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

CORREIO O Conass informou, ainda, não ter recebido qualquer resposta oficial do

Ministério da Saúde "é sabido que o Ministério da Saúde está se mobilizando para

apoiar os hospitais, estados e municípios", completou.

A Secretaria da Saúde dos Estado da Bahia (Sesab) diz que diversos itens estão em

nível critico devido o atraso na entrega pelos fornecedores, sobretudo, pela

,jndisponibilidade no estoque devido a falta de matéria-prima no Brasil. "Cabe ressaltar

ejkçjque não houve cancelamento de quaisquer procedimentos por ausência de
\Ú'";#çSedicamentos, pois há possibilidade de substituição de drogas Alguns itens em falta

J«< nos distribuidores têm)rS7ão de chegada no final de maio e outros para julho", diz a

' , o© Sesab. em nota. " -" d
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Já a pasta municipal diz que a capital tem os medicamentos em estoque mas

reconhece a dificuldade de compra. "A Secretaria Municipal da Saú·ie esclarece que

há um desabastecimento nacional de Succinilcolina e Rocurônio, medicamentos

importantes para utilização nos respiradores em Unidades de Terapia Intensiva. Em

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

refletir na rede municipal da capital baiana", diz a nota enviada ao CORREIO pela

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

O coordenador de urgência do município de Salvador, Ivan Paiva, destaca que a

situação mais preocupante, para o município, diz respeito aos medicamentos

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

intubação existe a sedação, um medicamento analgésico, para que o procedimento

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

do paciente, a gente paralisa os músculos para que o processo de intubação seja

facilitado", explica o médico.

O coordenador ainda aponta os riscos de se realizar uma intubação sem o

bloqueador. "Quando eu não uso esse medicamento eu acabo gerando um processo

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

carga de virus no rosto de quem está intubando. Intubar sem issc é possível, mas é

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

Estoque normal

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

unidades privadas não têm nenhuma falta de medicação essencial para tratamento o

paciente Covid ou não Covid", informou a Associação de Hospitais e Serviços de

Saúde do Estado da Bahia (Ahseb). Para quem trabalha no dia a dia do

enfrentamento, no entanto, a situação preocupa. "Na instituição que eu trabalho a

gente não teve ainda prejuízo aos pacientes porque temos lançado mão dessas ou as

drogas. mas a situação está difícil e estou com medo de chegar a hora de nem as

outras alternativas a gente ter", diz a farmacêutica.

"A falta dessas medicações acontece por um uso especifico que não existia até en ão.

Esse perfil de paciente sendo atendido agora com o coronavírus demanda um tipo de

tratamento especifico que aumenta muito a necessidade de sedativo e do bio ue or

neuromuscular. O mercado realmente não estava preparado para iss , os. '
" u

tentam comprar, mas não encontram, porque o fornecedor não ffjQs ~e'
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demanda", explica um intensivista que atua como coordenador de UTIS públicas e

privadas da capital e preferiu não ser identificado.

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

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

muito acomodado ao aparelho ventilador e precisa de um uso continuo desse tipo de

medicação. Os médicos estão precisando fazer escolhas, mudanças para outras

medicações que não seriam de primeira linha", diz o especialista.

O coordenador ainda esclarece que o pior momento não seria o de realização do

procedimento de intubação em si, mas a necessidade de manutenção da ventilação e

a forma como é necessário fazer especificamente para tratar o coronavírus. "Para o

momento da intubação em si, existe uma infinidade de opções, mas para manter o

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

utilizadas. A gente não usava de forma continua, mas nessa patologia especifica é

preciso e isso fez o mercado entrar em colapso", finaliza.
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DESPACHO

1. Autorizo a Contratação da empresa Cristália Produtos Químicos

Farmacêuticos Ltda;

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

direta e;

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

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

a autuação do processo kitatório l inexigibilidade l dispensa;

Itabuna, 31 de agosto de 2020.

e'

Roberto G a Pacheco Júnior
Diretor Presidente
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ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 061/2020

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0277/2020

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,
Art1°. REQUISITOS DOS ARTIGOS 4", 4"-A, 4"-& 4°-C, 4'-D, 4'-E, 4"-F
E 4°-H, TODOS DA LEI N' 13.979/20. CONSIDERAÇÕES. CONSULTA
FORMAL POSSIBILIDADE JURÍDICA

l - PREÂMBULO

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

PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA com FASI - FUNDAÇÃO DE

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

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

02.762.633/0001-62, para análise e parecer da minuta de contrato de dispensa de licitação, com

base Lei n° 13.979/20, para a aquisição de medicamento.' midazolam, rucoronio, /èntani/a, sem

que haja procedimento licitatório, informando que há o interesse da Administração na

contratação em tela tudo isso por meio de dispensa, dada a legalidade. urgência e emergência

em que se encontra o Pais devido a pandemia do virus COVID-19.

Somq de elr(j SdUMe
Equí de Apolo

Il - DAS INFORMAÇÕES E JUSTIFICATIVAS MemMo dã çPI

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

autos na data de 3 1/08/2020, objetivando a consulta acerca da legalidade de contratação de

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

aquisições do medicamento, sem adentrar em aspectos relativos à conveijiência e oportunidade,

""""""'""""""':,',', ::.::i;!"òi':?'"") ': ',:', ;j;;" 00(jm2
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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 solici'ad"·

,y,,,Ê, ,':j:%

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 Públicm 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.

W

Considerando que em 28 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde, por meio do COE-nCoV

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

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

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

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

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

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

da Portaria MS n.188, e conforme Decreto n.7.616 de 17 de novembro de 201 l; Considerando

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

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

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

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

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

realização compulsória de exames, testes laboratoriais, coleta de amostra clínicas, vacinação e qoutras medidas profiláticas. bem como tratamentos médicos específicos; Considerando" q&00Ç) '·3

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

para aquisição de ben . serviços e insumos destinados ao enfirentamento da emergência de

saúde pública de imp n" cia internacional decorrente do coronavírus. em especial o artigo

4°(..) é dispensável a &ção para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e
insumos 'ié'tyò ' ::enfrentamento da eme' ên *<(}aúd, pública de impo a

2020 éj' ,,N\' Av. Fernando Gomes Oliv '(gNcooDD0 - Itabuna -Bahia
' '"'.' (") 'ç@%è ¢.'".'3"000'-"

" Ç'



b" ,+suS =::

FUNDAÇÃO DEATENÇÃO À. FASI #) ASSESSORIA4¶k SIA p F

' " SAÚDE DE ITABUNA J U RIDICA

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 urna das empresas

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

razão da pandemia do COVIl) 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 vencedor& 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

f°"'"d°" S01(j\(jde Ue:'::\y"'

l- Considerações Preliminares desta Assessoria E::«, fO CP\

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 no elementos

fornecidos nos autos, perfeitamente delineado seu objeto, prazo, valor, dotação e spesa %forma de pagamento, assim como documentos de regularidade d' '"pj'3El;;'e\,!,,Í;,;YE\ "l

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

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

oportunidade da prática dos atos administrativos, "QíNegervados à esfera discrici ' 'a

ia\ S
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do administrador público legalmente competente, tampouco, examinar questões de natureza

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

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

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

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

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

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

instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações

administrativas.

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

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

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

lV DA FUNDAMENTAçÃO DE MÉRIT° m g"'

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

O presente caso, portanto, enquadra-se nos temos 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°, caput e §1°:

"'Art. 4° - É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata sta Lei.
§ 1° - A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é t mporári eOaP]ica-

se ap"nas enquan'o p"d'"' ' '"f:gên'ia de saúde pú,Yi ,,::OZY°"â"i' .m
internacional decorrente do coronavírus. \(jiÊ " :,:e,\, CP' QçjÇlC\ ' "

Ainda que se trate de situação em que a licitação é dispensável. em resp a moralidade e à

probidade administrativa. faz-se necessária a realização d ' sso ad l strativo prévio, bem

como que sejam assegurados os princípios da leg% @lidade.

2020
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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, 4°-D, 4°-E, 4°-F E 4°-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 foma ao fim ou, dito em

outros termos, subjugar o valor constitucionalmente tutelado à foma.

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 especí/ícos na legislação".

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

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

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

sentido é a lição do renomado Jessé Torres Pereira Júnior:

,p<$:':'g':: "As hipóteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto é, a

Administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição se
ocorrente uma das situações previstas na lei federal. Lei estadual, municipal

ou distrital, bem assim regulamento interno da entidade vinculada não poderá
criar hipótese de dispensabilidade".

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

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

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

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

recuperação." (.. ão resta outra alternativa, a não ser aquisição dos medicamentos, tem-se Ç\ÇÒ

hipótese previ't' qS, Q4, inciso IV, da Lei 8.666/93' ,, ,Lk:,, ;::jj',

Qdc!"

eej1e'\, k ;;iv - nos casos de emergência ou de caiáá'7 dd:a. quando caracterizada

\ 0\Ü\ urgênc'a de atend"mento de s"tuação q possa ocas'onar preju'zo
'" comprometer a segurança de pessoas, obras. serviços. equipamentos e ou
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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 oconrência 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 n° 3.500/1999. em caráter normativo e ainda em vigor, no

sentido de que:

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

n° 8.666/93. é possível a contratação direta de obras, serviços (continuados ou
não) e bens, com fulcro no art. 24, lV, da referida noma legal. se estiverem

presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos, devidamente

,Sl demonstrados em processo administrativo próprio: a) a licitação tenha se
gs,0 iniciado em tempo hábil, considerando, com folga, os prazos previstos no

Ne::e;\ Estatuto Fundamental das Contratações para abertura do procedimento

9\%s 9 licitatÓrio e interposição de recursos administrativos, bem assim aqueles
necessários à elaboração do instrumento convocatório, análise dos
documentos de habilitação (se for o caso) e das propostas. adjudicação do
objeto e homologação do certame:
b) o atraso porventura ocorrido na conclusão do procedimento licitatório não

tenha sido resultante de falta de planejamento, desídia administrativa ou má
gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que tal fato não possa, em hipótese
alguma, ser atribuído à culpa ou dolo do(s) agente(s) público(s) envolvido(s);
C) a situação exija da Administração a adoção de medidas urgentes e
imediatas, sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços. equipamentos e outros bens, públicos ou paniculares; ^i
d) a contratação direta pretendida seja d meio mais adequado, efetivo eçjOÇÇí'

eficiente de afastar o risco iminente detectado;
e) o objeto da contratação se limite, em termos uai' tivos e quantitativos, ao
que for ytritamente indispenyvel para o e ÜgNlmento da situação

'"'""""" ,, t!' ::;:'%;",:::j° ,r
' 2020 Av. FernancÍ "o rã, s/n° - CEP: 4 6 -(XX) - Itabuna -Bahia

Tel.: (7gf 4-1600 - Cnpj 02.7 .633/000)-62



" ,+SUS;àt:. .uEt!S!,,o, #1 asseSsoria
' ' ' ' "Ú" " ""'"" """""" J U RIDICALUIS

f) a duração do contrato. em se tratando de obras e serviços, não ultrapasse o

prazo de 180 dias, contados a partir da data de ocorrência do fato tido como
emergencial;

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

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

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

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

valores. Explica:

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

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

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

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

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

estabelecida como re,ra ge'al' SOf(j': ,m;:;'::|S"'

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

fundamental.

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

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

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

serviços supramencionado, considerando que os preços guardam compatibilidade com os

valores praticados no mercado.

Portanto, há de se observar que não só a licitação, mas também a contratação direta através de Ç\Ç'Cj
processos de dispensa ou de inexigibilidade, deve sempre buscar atender o interesse públicdçjQQ " '

dentro do menor espaço de tempo e no melhor preço possível, o " tivando, assim, a

preservação do patrimônio público.
,11)q

S,, g '""Ê;;';"r!?
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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:

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

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

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; JV - 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, Coronavírus
disease 2019 (COVID-19) Situation Report), há avaliação de risco global muito al':,'Ê:,m::;'::j;Çm

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 migo 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. çjçjqÇçCj

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

devidamente formalizada no respectivo procedimento, comprovando a equação dos custos e

conformidade dos valores praticados ao de me,rçado. evitando contr a desastrosas, não

vantajosas ou inadequadas. A Adminis '«\(; dever de buscar, pre, a maior vantagem

para o interesse público. f %\j Si\uq%N';::;"°'° Ja'\Z:|,:e"" .pg:° r"
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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; c) 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· @¶O<

V - DA ANÁLISE DA MINUTA

S'"È:,;:':Ç?'

O instrumento contratual é documento obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de

preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades.

O contrato inicia-se na data da assinatura do presente instrumento e encerra-se em 31/12/2020,

e poderá ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de

enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública. No entanto, caso cesse a

situação de emergência de saúde pública durante a vigência deste contrato, é facultado à

CONTRATANTE resilir unilateralmente o contrato.

VI - CONCLUSÃO çjçjd3cj

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 fac de onfirmação da

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

,OÒ':;,:::::"Õ:°:°" """2;;$;'.'!""r":'" it
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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 justificação de sua

necessidade, de acordo com a sua necessidade.

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

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

fato noticiado e que ensejará a celebração do termo.

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

apres.entados, à :o:Patibilidade dos preços com os praticados no mercad° ':SilNjl)ência das

condições nego""" SM"%,g'::Ê':

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

praxe e atendidos os apontamentos:

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

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

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

ato administrativo;

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

FAS1 a quem cabe, através de seus sistemas de controle interno, examinar as fases de

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

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

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

"relatórios, auditorias, inspeções. pareceres, outros %%;os necessários e

pronunciamentos voltados a sanar possíveis irregularid ,<!hso r cessário. çÇLÍ

É o parecer. :'::,Ò sm

ÇjÇJQ" "

Itabuna-BA, 31 de Agosto de 2020. ,jdbna Fte't kpoj?
Michel a rOco Eq\j'\ ,, a, "

Assessora Jurídica B BA 59.866 "
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AUTUAÇÃO

Processo Administrativo: n° 277/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 061/2020

Valor Global Estimado: R$ 13.930,00 (Treze mil, novecentos e trinta Reais)

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna

Contratada: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda

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

objeto: Aquisição de Medicamentos: Midazolam, Rucoronio, Fentanila, para o

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

Vigência/Periodo: Imediato

Autuação: Ao 31° dia do mês de agosto de 2020, eu Renata Bomhm Silva Oliveira,

Presidente da C PL da FASI, autuei sob o n°0277/2020, este processo

administrativo, contendo suas peças integrantes em conformidade com a Lei
L.

Federal 8.666/93.
4

d

R.n.,.BoL'&:"G;ZÊ:"'
Presidente da Comissão dêticitação

J

$'"ê;,g::íí":"'"
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GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE

Portaria N' 0027/2020

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

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

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

ResoIvo:

ART. 1". Revogar a portaria do 0010/2020 de 14 de fevereiro d0 2020, que trata da nomeação de
membros efetivos e suplentes, respectivamonte, da CPL - Comissão Permanente de Licitação da

FASI.

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

Saúda da Itabuna, que passará a vigorar com a seguinte composição:

Mombros ofMNos:

PRESIDENTE - Renata Bomfim Silva Oliveira;

MEMBRO - jailma Freitas da Silva;

t\N 'à;;""

MEMBRO -Soraia de Oliveira Salume. sgj«e;: ò":çg\

Membro suplenta: ,00cnvxo

MEMBRO - Marília Silva dos Santos.

MEMBRO - Ricardo Costa dos Santos

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

um dcs dois membros ektivos da CPL - Comissão Permãnante de Licitação.

ART. 4'. Determinar que na ausência de um dos três membros efetivos da CPL - Comissão

Pemnanente do Licitação seja a mesma compcjsta por um dos membros suplentes.

ART. 5". Esta portaria entrê em vigor na data da sua assinatura.

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

Registre-se. Comuniqué-se. Cumpra-se. '31\n¢C:,":'ç"\':··
:,,,a O{'"C":L

Itabuna, 01 de abril de 2020.
gdeC'\e óa

Roberto Gama Pacheco júnior

Dirotor - Presidonto da FASI

, dd
' ,í,j f'é '\0

Av, Fernando Gomes O1Neka, s/n°- Cep: 45.6004XjO - ltabum -Beq ,, Ad r2020 Tel.: ("l """""" '"" °""""""'"' ' " çjçjQÇ\. C)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SLZUSOKHCVSBWFTVVCSGW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



funEL!S,!,,o, LICITAÇÕES E
"Ú" "'"""'" ""'""" CONTRATOS

umI r

Processo Administrativo: n° 277/2020
Processo de Dispensa de licitação: n" 061/2020

Itabuna: 31/0812020

Nome dà Empresa: " """" " " CNPJl CPF:

__ criStá|ia P!ç)dutos Quimicç)s farmacêut!coS Ltd.a: ._ _
44.734.671/0001-5:

Endereço'
Rodovia ltapira-Lindóia, Km 14- Ponte Preta, ltapiral SP, CEP: 13970-970, telefone: (19) 3843-9500

' objeto:

, Aquisição de Medicamentos: Midazolam; Rucoronio, Fentanila, para o enfrentamento ao Covid 19 para q Hospital de Base

Luiz Eduardo Magalhães

Va'o"sümado' . · \'Z3'RS 13 930,00 (Treze mil, novecentos e trinta Reais)
\ í '\ g " çjf\, i Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preç& S; ,:¶g°e\»

' 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 prelimh'er do

plano de Contingência Nacícmal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus, (2019-nCoV), com o objetivo de conter e! !

infecção humana e mitigar o aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pela COVID-19, e do Guia de Vigi|ânci? l

Epidemiológica (BRASIL, 2020f: BRASIL, 2020h): Considerando que em 4 de fevereiro de 2020, o MS deda'ou l

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

Coronavírus (2019-nCoV), por meio da publicação da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n' 7.616, de 17 de
l novembro de 2011 (BRASIL, 2020C); Considerando a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as !

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

responsável pelo surto de 2019, Considerando a Medida Provisória N' 926, de 20 de março de 2020 "urgência i

demandada é incompatível com a realização dos procedimentos licitatórios usuais. A solução é a utilização tj"s !

permissivos legais para a contratação direta, em que se prescinde de licitação"; Considerando que em 11 Março de 2c20 i

a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença provocada pelo novo coronavírus COVID-19 como' "t ' lê"

' pandemia: Considerando o Decreto Municipal N'13,607 de 19 de março de 2020, dedarando situação de emergêncé nl]
' âmbito do município de Itabuna: Considerando que a Saúde encontra-se entre os bens intanglveis mais preciosos do sa l

' humano, digna de receber a tutela prcRetiva estatal, dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito de todo cidadão e l

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

n° 8.080, de 19.09.90, que institui o Sistema Único de Saúde, estabelece a necessidade da melhoria da qualidade de vida

decorrente da utilização de bens, serviços e ambientes oferecidos à população na área de alimentos, através de novos

ordenamentos que regulam, no âmbito da saúde, as relações entre agentes econômicos, à qualidade daqueles recursos e

o seu consumo ou uülização; Considerando o Art. 196 da CF. A saúde é direito de todos dever do Estado, garantido ,
mediante politkas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de ut s agravos e ao ace;:è[) l

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; SoIl ' então que seja def|agr:-'r
)processo de dispensa de licitação para a aquisição de imediato, após cotação de F»ÚYe|o menor valor " ":".' :

' fundamento nos termos previstos da Lei Federal de Licitações n' 8 666/93- o
'"\'i':\

, A- ' '""'

UNIDADE ORçAMENTÁRIA 1515 FONTE 50 PROJETO/AT::| ^P'È4Lgg' '6 446 Pqçç'?' :'

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3,90.30.00.00Q ÇJ\'V

c,,j\\j'S' ,,,:o:%"
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Processo Administrativo: n° 277/2020
Processo de Dispensa de licitação: n° 061/2020

Na 6'rihã' dâ justificativa aprê"sentada pela Comissão Permanente de Licitação, portaha em anexo, no presente termo de""

' Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo ar1.24 lV, da Lei 8.666/93, que fundamer.tÉ?, ', I

autoriza a dispensa de Licitação. :':".': :'
I

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 31108/2020

,ç,t
§C' :';Y , :j ,'1 ,,,m,,,,,L'\jÊ" !

so'qaQ " " um Renata ii a ' J a Silva l

' M&b,, R\ %,°"',,e mb,,

DESPACHO FINAL- HOMOLOGAçÃO - DATA 31/08/2020
DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. , .

d

K

]!"g$}

' I'

Roberto ma Pacheco júnior CIec Us AÀ'Jnbay da Rocha
d

Presidente Diretor Adm, Financeira

©qC;,,;ot$"
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RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 277/2020, Processo de Dispensa de

licitação: n' 61/2020, realizado com a empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.

CNPJ n' 44.734.671/0001-51, localizado na Rodovia Itapira- Lindóia, KM 14- Ponte Preta,

ltapira/SP, - CEP: 13970-970, referente à Aquisição de Medicamentos: Midazolam, Rucoronio,

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

Valor Estimado: RS 13.930,00 (Treze mil, novecentos e trinta Reais), com vigência imediata, foi

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

Itabuna, 31 de agosto de 2020.

~
L +

Roberto Gama Pacheco Júnior
Diretor Presidente

S§j<,,:,':,':::g'
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RA11FICAÇÃO

Certifico para os devidos fins qua o Proesso AdrNnistràüvo: n" 277/2020, Proc»sso de Dispensa de

licitação: n° 61/2020, realizado com a empresa Cristália Produtos Qulmicos Farmacêuticos Ltda.

CNPJ ri° 44.734.671/0001-51, localizackj na Rodovia Itapira- LindOia, KM 14- Ponto Preta,

Itapira/SP, - CEP: 13970-970, referente à Aquisição de Medicamontos: Midazolam, Rucoronio,

Fentanila, para o enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luk Eduardo Magalhães, no

Valor Estimado: RS 13.930,00 (Trezê mil, novecentos e birita Reais), com vigência imediata, foi

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

Itabuna, 31 de agosto de 2020,

Roberto Gama Pacheco Júnior
Dirctor Presidente
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PORTARIA N' 004/2019

A Diretora Presidente da FASI - Fundação de Atenção à Saúde de Itabun% NELSIVANE
SOUSA OLIVEIRA CORDIER, nomeada pela Portaria Municipal n' 9.064 dc 17 de
outubro de 2018, pelo Prefeito Fernando Gomes Oliveira, no uso das atribuições que lhe
confere o dispositivo da Lei Municipal n,° 1942, de 27 de julho de 2004 e da conformidade
com art- 64, § 7', do Estatuto da FASI.

RESOLVE:

Art l' - Revogar Portaria n%014/2015 de 03 de agosto de 2015.

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

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

Magalhães o servidor técnico operacional:

DAVIDSON VIANA DOS SANTOS

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

Art 4'- Revogam-se as dispos'çX' 'm ,e::gN'

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,
y' é>Y¶o Ô»

Itabuna- BA, 07 de janeiro de 2019. , . ¢y\lj
,,t,j",; ::;:,°::°::"

NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER
Diretora Presidente - FASI l HBLEM

', ,\Ü°
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69" ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ ri " 44.734.67l/OOOl-5l

NIRE 35 201 .149.612

,,,<: ::,:Ê'ii"'

Fbr este instrumento, as Pãrtes adiante designadas e qualificadas. a saber,

L JMS FWtMpações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de
Itapira, Estado de São Paulo, na Rodovia ltapiim-Lindóia, km 14, Ponte Nova. CEP 13970-
970, devidamente inscrita no CNPJ sob o n" 07,44O,l49/0001-30 c com seus atos
COnstitutivos arquivados na ,Junta Comercial do EMado de Sãn Pauln ("JTJCESP") sob o
NIRE 35.219.248.175 ("JMS"). nmte ato representada dc acordo com seu Contrato Social.
por seu& SÕC108 c adminMrMorés (i) his Scussel 8tmvanatto. brasileira, viúva, empresária.

portadora da Cédula de Identidade RG n° 4.583.298-5 SSP/SP c inscrita no CPF (MFJ sob
n" 152.504.898-85, residente e dotniciliada no Parqüé Jucu Mulato n" l l, Centro, na
Cidade de Itapira, Estado de São Paulo, CEP 13970-340. (1lja"): (ii) Stetto Neto,

brasileiro, casado sob regime dc scpamção total dc bens, tndustriaj. portador da cédula de
idcntidade RG n° 9.249.616-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob d n° 865.890,838-00,
residente e domiciliado na Avenida Bra@, n° 12, Parque da Felicidade, na Cidade de
Tt8pira. Wtado de São Paulo. CEP 13973-255; ("LáIW): (iii) Andréa 8tevanatto, brãsilcira,

dh"orciada, industrial, portadora da cédula de identidadc RG n" 13.760.512-2 SSP/ SP e
inscnw no CPF/MF sob q n" 107.939.238-67, residente e domiciliada na Rua Engenheiro
Jose Francisco Bento Homem de MellQ, n" 1160. Apto. 192, Fazenda São Quirino, na
Cidade de Campinas. Estado dc São Paulo, CEP 13091-700 ("Andréa"), e (iv) Thiago
8tevanatto Sampab, brmileiro, casado mb q regime dc comunhão parcial dc bens,
fàmtacéutico, portador da cédula de identidade RG n° 33.065.268-0 SSP/SP e inscrito no

CPF/MF sob o n° 346.731.198-94, msidenoe e domiciliado na Rua Padre Ferraz, 818. apto
902, Santo Antônio, na Cidade de ltapirâ, Estado de São Paulo, CEP 13970-347 ("Thiago"): ,,

I ,

IK. OCP Pmtídpçôm Ltda.. sociedade cmpresária lunitada, com sede na cidade de
Itapira. Estado de São Pmlo, na Rockwia Iíapim-Lindóia, km 14, Ponte Nova, CEP k'
13970-970, devidaniente mmrjLa no CNPJ sob q n° 07,440. 155/0001-98 e com seus atos

_%
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consútutivo8 arquivad% na JUCESP sob 0 NIRE 35.220.484.987 rQçE!")t neste ato
!repregentada de acordo com seu Contrato Socüil, por seu administrador Dr. ogm de
Castro Hcheco, brasileiro, divorciado, industiria1, portador da Cédula de Identidade RG
n" 2.!01.379-2 SSP/SP c inscrito no CPF/MF sob o n" 014.645.078-72, residente e
domiciliado tia Cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo. Rua Um. s/n", Condomínio
Fazenda Duas Marias, Alameda dos RcnsédâS s/n° Gl5, cep 13916-410 rp\aeheca");

III. RicmQ SeúitQs Pacheco, brasileiro, casado sob q regjme de separação total de
bens. industrial, portador da CCdúla de Identidade RG N 18.329.899-8 SSP/SP e

ínscrito no CPF/MF sob o n° 184.309.758--37, residente e domiciliado no Município dc
Campinas, EstadO de São Paulo, na Rua Taperebá, n° 512, Alphaville, CEP 13098-327
rRicaraQ");

lV. Ogari de Ca8tro Pacheco, acima qualificado;

V. Renata Santos Pacheco. brasilcira, divorciada, industrial, pQrtadom da CCdula
de Identidade RG n° 22.897.552-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob d n° 158.634.408-

05. residente e domiciliadã na Capital cíd Estado de São Paulo, na Rua Tamanájs. n.°
238. Vila Madalena, CEP 05444-010 ("Rcmta");

Vi. Rogério &mtos Paeheeo, brasileiro, separado judicialmente, industrial, residente
e Mmiciliado rm Cidade de Campinas, Estado de São Paúb, na .Rua Marfim, n" 95,
Alphaville, CEP 13098-354, pcµ1ador da Cédula de Identidade RG n° 25.366.962-5
SSF'YSP e inscrito rl{p CPF/MF sob o n" 191.1 22.338-03, rRQgmo"):

VII. Íris Scussel StêvanâttQ, acima qualificadm

VIII. Luiz Stevanatto Neto, acima qualificado;

IX. Kátia Stevanatto Sampaio, neste ato represerítàdo por seu inventariante Thmg)
Stevanalta Sampaio, bragi)eiro, casado sob q regime de comunhão parcial de bens,
fmmacéutico, portador da cêdub de identidade RG [j" 33.065.268-0 SSP/SP e inscrito no
CPFl MF sob cp n" 346,731 .1 98-94, residente e domiciliado na Rua Padre Ferraz, 8) 8, apto.
902, Santa Antônio, na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo, CEP 13970-347: e

, N X" Andréa Stevanmto, acima qualificada;
ST°" ""'03 d" s'medadc empresaria limrtada denommãda "Cristália ""t" ,r \X

K " "
t "'K
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Químicos Farmacêuticos Ltda.", com sede na Cidade de Itapira, Estado dc São Paulo,

na Fazenda Estância Cnsráha, na RQd(jvia Itapira-Lindóia km 14, Ponte Pmta, CEP
13974-900, inscrita no CNPJ sob o n" 44..734.67 l /OOOl-51, cum seus atos constitutivos
devidamente arquivados na .JUCESP sob o NIRE 35.201.149.612 em sesUo de 20 de
abril de 1972 1"Socicdad€);

têm entre si, justo e contratado alterar o Contrato Social da Sociedade, mLdiante as
seguintes elãussulas e condições:

I - ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR FALECIMENTO DE SÓCIO

[.l Ern decoiHncia do fdeàmento da sócí4 KÁTIA STEVANATTO 8AMPAIO e conforme

Escdtura de Partilha, mutada no Livro 271, páginas 092 r 123, com registro IlO Tabelião
de Notas do Distrito de Sousas, tabelião Marco Antonio de Oliveira Camargk), os
herdeiros THIAGO STEVANATPÔ SAMPAIO e FELIPE STEVANATTO SAMPAIO recebem

por herança em pmporçõws iguala 50% para cada um, ã3 cotas que pertenciam a Sócia
falccida, conforme a seguir:

1.2 Q Sr. THIAGO 81EVANATTO 8AMPAIO. brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial dc bens, fàrmacêutico, portador da cédula de identidade RG n"
33 065,268-0 sspjsp, inscrito no CPF/MF sob l) n° 346.731.198-94, residente e
domiciliado na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo, na Rua Padre Ferraz, 818, apto.

902, Santo Antônio - CEP 13970-347, recebe por herança 50,0% das cotas que sua mãe
Kátia Stevmatto Sampam' posmia, perfazendo RS 3O.OOO,OO (trinta mil reais}.
repre6emado por 3Ò.OOO cotas de R$ 1,00 cada umã.

L3 O Sr. FELIPE 8TEVANATT'O SAMPAIO, brasileiru, solteiro, rlascidD em 18 de fevereirr$
de 1988. médico. portador da cédula de identidade RG n" 33.065.267-9 SSP/SP, trwcrito
no CPF/MF sob o n° 356.579.328-70, residente e domiciliado na CidMe de São Paúlo,
Esttado de São Pítulo, na Rua Lmpoldo Bulhões, n" 35, apto. 806, Vila Clementino, CEP
04022-020. que recebe por herança 50,0% das cotas que sua mãe Kátia Stevanatto
Sampaio passuia, perfazendo RS 3O.OQQ,(X) (trinta mil réãÍ8). representado pot 30.000
cotas de RS 1,00 cada uma. \ t$"

. ,SjY' '.b'
1.4 Diante das informações acimas prestadas a cláusula 4" dcj C %a1 pa3sa a ter a

seguinte redação' , , ,,0% 'k
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"CLÁUSULA 4" - O oapital social, totalmente suhscnto e miegmliZado, em moeda corrente

nacional é de R$ 900.QOO.OOO,OO (noueeentos milhões de reaisr/, diuididO em 900.000. DOO
milhões) de quotas, com ualcw nominal de R$ Loo (um neat) cada umct assim

distribuídas enH os sócios.'

sá~ """" ' " irãí quota." " fiaio;&u '""" %"" """"'
j"MsÊART7c1pÃçõEs ltcia. 449.7ãíijoo 449. 76o.ooo,oo 49, Sià33%
ocp_pAR7mpaeEs LTDA. "" " 449.76ÍÜ"OQ 449. 76O.O@JO 49, 9733396
mCARDo &íNir)s pacheco 6o.òõõ " """ "csõ.õqó.oo' 0,'00667%

OGARI DE CASTRI) PACHECO " "bò.õõò 6(J.QOO,OO 0,00667%|
RENATA SANTOS PACHECD l " ãiõoo 6Q.OUO,OO 0,00667%
:Bgèrk) SANií5s PACHECO ®.ooo1 6O.(XK),QO Q,(K)667%,

l R.S SCUSSEL S7EVANA77D 60.000 6O.OOO,OO 0,0U66796
LUIZ STEVANATTD NE7D 60.000 6O.OOO,OO 0,00667%
THIAGO SI'EVANATTD SAMPAR) 3O.ÕÕÕ " "sãõõwõõ "",

l felipe stevana77d sAüiiÃjô "só õõõ' 3o.ooõ,oõ """(íÕa3"3%
, ANDRÉA STEVANAT7D l "" """ 6O.OOÕ 6O.OOO,OO 0,00667%
l imrüS " " , 9oo.ooo õõõ,ôo 9Õq.õoq.oqo,oq , 1oo,oo

pa1%nub r - A n?5pcmsabilidude de mala sõcaíò ê liínitada ao uaior dê suas quotas, mas
todos reSpondem salúianamente pela integmlizaçúo total do capital social. na forma da lei.

punágnub 2" - Cis sócias lenão diruto de pmferéncia pum jparticg!)ar do aumento do
cupital da Sociedade, na proparMo das quotas de qüe sejam titulares, até 30 (trinta) dias

coMadas da data da dehbemção do aumento- Fhulo este prazo, us sócios teiüo um prum

adicional de 10 /dez;/ dias pum mani/esturem sua intenção em subscreter ou não as

sabms do aumento do capital. Déoonido este pruzo, as quotas resuhantes das sobras

µxienão ser subsaitas por lenceims, desde quE mm a anuêncià; por esciúo, de

sócias."

II - ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
..'j!;,'

11.1 us $ócío8 decidem, por unanimidade, ajtcmr o parágrafo 5" da dáuwla y, de forma \
a p~ubihtar a outorga de procúraçâo por 2 Diretore& Assim, o referido parágrafo passa

a vigoras" cnm a seguinte

&"
'3,iy'"

,
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%nágrafo S" As pmcuraçôes outorgadas em nome da Sociedade o sctüo

axdusimmente pk7" 2 (doís/ Dvetoines, além de mencionarem exprEssamenle us pcderes

conferidos, deuenáo, com èxcEçÜo daquelas pam Jihs judiciais, cxmter pmzo de uigência

determinado de, no máximo. 2 (dais/ anos. "

III - NOMEAçÃO DE DIRETO=

11[.1 Os sócios decidem. por unanimidade, nmnear q Sr. FELIPE STEVANATTO SAMPAIO

e {j Srà. KARIME BITTAR STEVANATTO GEROUN pam o cargo de Ductores mm
dèdgnaçã' "sWcia)

111.2 Em virtudc da alteraçãn acuna resolvem os sócios, de mútuo acordo, altcr"u a
dâusula 23" do Contrato Social, que passa a vigorar com a segutnte redação'

"CLÁUSULA 23" - Nos termos dá Cláusula do contrata social, (3s scSaos. por

unanimidade, ratj/icam a nameaçãn: a/ pam q Conselho Diretor os" sén.hom: l) paru
~ideme q 3enhor RICARDK) SAN7DS . já qualçfmdo; 2) paru Vice"
Fhesidente a senhom BITZAR S7EVANATID , brasileira,
casada sob c) regime de comunhão parcial de beris, natural de Itapira/SP.
farmacéutic% pm1adora da cédula de identidade RG n" 33.065.169-9-SSP/SP,

inscrita no CPF/MF sob q n" 22! .Oí 1.758-51, residente e domiciliada na cidade
de Campinas, Estado dc São Paulo, na Rua Rafael Sampaio. n" 387, Apto. 54, B,

Vija Angelino Rossi. Centru - CEP 13023-240. b/ pum a Di«"tonh da Sociedade os
senhores: 1/ piru Diretor Gemi o senhor RICARDO SANTOS PACHECO, já

qualj/icado; 2) pam Dirètonês sem desWnação especial os senhmes í) LUIZ
STEVANATTO jmY), lilj ANDRÉA STEVANATTO, til) S7EVANAT7D

SAMPAR), IU) RICARDO SANTOS PACEW», W RENATA SANTOS PACHECO, ui)
ROGÉRIO SANTOS . utij FELIPE 8TEVANATTO SAMPAIO, vUS)

KARLME B1TTAR S1EVANAT7D GEROLLN, todos já (ficados neste
instrumento. c) (jis demais membras do Conselho D'retor seráqO ., ,dos nas lermos
cio FhMgna/o 1°du C"""'"" ""'" ¢S \S 3::::::,?"
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IV.I. Os sócios decidem, por unanimidade, abrir unidade na Avenida da Quaresmeiras,
451 - Bloco B - Distrito Industrial - Pouso Alegm mg, cep 37.550-000, com
denominação de UNIDADE Industrial, a saber

UnÁdaâe InduBtrial: Pouso Alegre/MG - Avenida das Quaresmeiras, n" 451 - Bloco B.
Distrito hídumrial, CEP.: 37556-833.

Atividades: produção. fabricação, armazenagem, distribuição. ccmeráalização,
importação. exportação e transporte de (j) medicamentos, (ii) prcidutos para saúde, (iii)
insumos farmacêuticos, (iv) pmdutos de higiene e cosméticos (v) produtos químicos e

: farmacêuticos, (vU alimentos e suplementos nutricionais e/ ou alimento&, e (vii)
' saneantes hospitalares-

IV.2. Diante das deliberações consignadas a cláusula r do Contrato Social passa a,
vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA 1" - CRISTÁLIA PRODUTOS QU1MTCOS 1'ARMACÊUTKJOS LTDA. ê uma

sociedade empresárin limitada, com sede na Fcwenda Estância Cristália, na Rodouia
[tapim-Lindôia, KM l 4, no MuniCípio de ltapim, rumste Estado de São Paulo, mantendo as
seguintes filiais e sucursais:

UNIDADE I: Itapiralsp - Rcxibuia ltapim-Lindóia, KM 74 - ltupiralSP - CER 13. 974-900,
CNPJ: 44.734.671/OOOi-51 - /nscri¢ão Estczdual: 374.007. 758.]17 - Jucesp: 607.038 de
20/0'4/ 72. NIRE 35201 149612.
Atiuidadem fabricação, industna!àução, manipulação, cmnETciobízução, distribuiçüo,
nepnesenlaçüó, tmnspcxte, importação e expr)naçüo de pnxlutus químicos, farmacêuticos,

uetehnários, odontológicos, higiene e lunpeza. cosméticos, perfumes, saneantes
domissanitários em geral, produtos pam a saúde (correlatas). gr¢j/ica, embalagens
plásítiCa:s em gemi e prestação de seníiços nas áreas de medicamentos, farmacêutions e
ueteninários,

UNIDADE LI: ltqpiralSP Auenida Paoletti n" 363 - Noua Itapira - itapim/SP · ce
13. 974-900, CNPj: 44. 734.671/"0004 02 htscnçãu Estadual: 374. O 16.640. ] 19 -Jucesp: ',,
980. 157 de 09/ 07/ 90. NIRE 3590()37352Õ.
C:Umpneertde, µum os efeitos do artjgo 127, inciSçà EL do Códiga Tributário Nacional e an(go
75, IV dei CÓdigo Libi!, as seguintes atiuidades: fabricação, industrialimção, nianipulação,
comem'alimçúa distribuição, rqwesenEaçâo, tmmporte. importação e exportação de k

prudutos químicos, firrnacêuticos, tieterinâríos., GdQntdõgú2os, higiene e limpeza,
,.È' ,à:méticxxs, perfume-s, saneantes domissaniíáriòs em geral, pmdutas pam suúdé
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C6d. Autenücação: 24852011191652110794-7; lj.ata: 20/11ln1L1§;57:N

SéiQ D%la| ck Fi$çafizaçào Tipo Normal C: AJJ%721-X2V$,
r'/ Vahr Total do Ato: RS 4.42

Awmn KÀrw%9

,Mm aO m os dados dQ ato om: htm:/t$Npdigw.tjpb.ju$-br

"%°:Eêz""

(oprrela1os/, gnáfiaz. embalagens pkisticas em geral e prestaçüo de s'enviços nas áreas de

medícamemos, jàrmacêuticos e Uetennárias.

UNIDADE LU: São Paulo/SP - Auenida Nossa .Senhnnu da ÀssttnçãQ n" 574 - Butantã -
São Paulo/SP - CEP: 05.359-0(/1, CNRJ, 44. 734.671/0008-28 - hwcriç'ão Estadual:

l 12. 149.557. 118 - Jucesp: 195.934/ 95-7 de 30/1 1/95 NTRE 35900373520.
Açiuidades: industnalização, m'upulaçüa otmencializaçüu. distribuição. representação,

trünspüne, únponação e expodaçâo, fab'icução de pmdutos fmnaeêuticos, químicos,
odontológicos e saneümés dtmLssanitàrios em gemi, produtos para saúde (ewrelatosj, e
prestação de serviços nàs áreas de medicnmentns, /àrmaoêuticos"e ueten'nários,

UIUDADE lV: ltapÍna/SP - Rodada Monsenhor C7odoaldo de Fhiw (SP 14 7/, km 4¢j2 -
Loteamento Nações Unidas, kapim/SP - CEP.: ]3974-908, CNPJ. 44.734.671/ QQ22-86 -
h'lsç7içãQ Estadual: 374.076.430. l 77 - jUCESP: 494.007/15-1 de 27/ 11/2015 - NIRE

359(M998656.
âuamg: fabricação, industrialimção, manjpulaçúo, armazenagem. oomercializàção.
diStribüiçãO e tnanSporte de prudutos quimiccks, farmacêuticos. ueterinârios, odontológicos,
higiene e limpem, ocísmélicos, peíjNmes, saneantes domissanitários em gemi, pmdutos

pam a saúde (mrrelhm.q/, pmidütos gnúRcQs e embalagens p!âmicas em geral.

UMDADE V: Cotia/SP - Rua Tomás &pe, n" 489 - Jardim da GlÓria, Cbtia/SP CEP.:

Q6771-27Q, CNPJ: 44.734671/ 0023-67 - Inscrição Estadual: 278.609.907. 112 - .jUCESP:
550.961/ 164 de 27/ 12/2026 -- NIRE: 35905238159
""Uidade: induslriàliZaçáo, munjpulação. amçíercial~o, distribuição, Hepr\esentaçüo,
tmnspcme, imjxmtaçâo e exponaçào, fabrituçao de pmdútoS /àmtaoêutú»s, químicos,
odoníokfgú»s e saneantes domissanitários em genal, prudutos pum suüde (cnrrdàtús), e!
pn'staçüo de SCrViçoS nas árms de medicumemos, jàmaoêutiem e wlerimhÍos.

~A,DE VI: Campinas/SP - Rua Umbu, n," 21 g, Salas í I, 12, 13, 14, 15, ltj térreo e
mézanino, Loteumento A!phauiúe Campinas, Campinas/SP. CEP 13098-325. CNPjC
44.734.67I/OOlOA2 - Inscrição EstuduaL- 244.630.066.114 - JUCF^ 44â 721/ 1443 -
NIRE: 359011668141
+'dadès: Escritório adminislratitm pam agenciarnenW de pedidos, desenúòluimem d" \\
èstudos e pesqu.isas, setviços analíticos e estatísticos pam as sekmes fu'macèuticos, .,:. "
domtssanitüniòs, uéten"nànbs, a!imemüeia$ e dê biotecnokgia, realizxíção de enscúos Jísico.s,
JiSiCoqütmicos e McmbiÒlãgiws paira desenuoluimenta, controle ©'talidade e
equitulêndâ farmacéütica de formas fcuntacéuticas estêneis e Çh \ reis, sólidas, ' '
sémissHidas, líquidas e pam Pnõ:u1Ds citostá'i"""' \\ ±0 "'N\ 3o::e?:

f '\
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L_

[nuMnE vil" Cosmópolis/SP - Rodovia SP 332, Km 138, lbrtão A, ftapauussu. CEP
13. 151-350, Rédib 22.

Atiuiàades: fabrimção, Mdusúialização. mampulaçüo, mmeniaiizaçãa, distribuição,

repnesentução, tmnspmte, imponação e exportação de produtos químicos. farmacEuticos,
Ueterinános, odontológicos, hjgiene e limpem. t»smétitxjs, perfumEs, saneurítes
.domissanitários em geml pmdutos pura a saúde KDTTelutos/, gnãjica. embdagens
plásticas em gemi e prestação de senhços nas ããrèas de medicamentos, fannadMlicos",

oQsmêti= ocwnelutos e ueterinárbs.

E$çrugnk Mh1dnism1t~ Rio de jáneiTWRj - Rua do Quuidot, n° 121 - 1(Y
Fuuimento, Centm - Rb de Janeim/Rj CEP: 2CLQ40-030. CNP. j; 4q.734.671/®0.*85 -
Juoesp: 124503/007 de o4/07/qo - jtmija: 1103388 de 19/09/2OOQ. nzre

33.9.000.9294-4.
Atiuidade: ESCritÔriÒ administmtiuo pam agenciamento de pedidos.

El!Nntório Administmtiím Belo Honumtq/MG - Avenida Raga Gabagtia n° 1.710 - 6°

andar - Salas 601, 603, 6QS e 607 - Santa Lücià - Belo Horizonte/MG - CER 30.380-457,

CNRJ: 44734,671/0009-09 - Juoesp: 147.558/02-5 de l 7/07/2002. -Jucemg: 2.819.521
de CI5/Q9/2QQ2'. NZRE' pmuisõrio n" 31. 999.1)54.061,
Atiuidade: Escritório admiWstmtim pam agenciamento de pedidos-

Admihmm~: AlegmRs - Auenida Iguaçu n° 525 - sala 604 -

F¥tnSpdis - Fbno Aleyre/RS - CEP: 90.47O430, CNPj: 44. 734.671/OO11-23 -
Júoesp:17. 787/99-3 de 08/02/ 99 - Juoem- 439OO930191 de 31/01/2O02. NTRE

43. g. 0093019-1.
Atiuidade: Escritório administratiuu paru agenciamento de pedidas-

Escrttóno Admtnmmm: curttibqmR - Auemda F¥esidente Kennedy, n" 3115, 1"
andaç sala ii - Edç/icib 7étris Business Gentw", Bairm Água Vende, na Cidade de

Curüiba/PR, CEP 8O610-OlO, CNRj:44. 734.671/0012-04 - .lucesp: 275.533/13-0 de

. 15/08/ /3 Jucepar: 1570978 de 13/07/2000. N1RE prouisóho n° 41999037637.
Atiudadê: EScn'tóho admihistmhbo pum agenciamento de Wdid(N.

K
E~ttório Addmint$trutim: samdbr/BA Atmidu Tancredo Ne= n" 1.283 - Sala 701 -'
- Edijkiò Empresarial Omega - Caminho dus Ámjnés - Sultxutw/BA - C'EP:41.82OO2U,
CNPj: 44. 734.672/0013-95 -jucesp: 225.732/ 99-3 de 25/11/99 Juceb: 96.233.333 de k
25/02/2OQQ. NIRE pmuisôno n" 29999004799.
&igiaL:: Escritúrio administratiuo pum. agen.ciamentn de pedidas. r.j\,

·E?
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COd. Autenticação:,34852011,1916521_1.07944i Data; 2Q/j1/2Q19 16:57:R
«l qu/ Digitai de Fisçahzaçàq Tipo Normal C: Ajj5671+WT%: í
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&£rLtórib Admmistnatim: FbrtalezmcE ··· Autmtdu Desemtxygador Moreira n° 2.120 -
Stzlas 405 e 406 - Aldeatu - FtMalezu/C'E - CER 60.1 70-002, CNRj: 44.734.671/001638
- Jüp: 152.550/96-3 de 01/08/ 1996. - Jucec: 23,900.252.676 de 22/07/1997. NIRE
23. 9.0025267-6.
Atiúidade: Escnítónio üdmtrüstrutúk) para agenciamenta de pMidos.

~L$ÓRO Adminlstruti~ São Púubq/SP - Rua PUde Eúgêntia Lopes. 361 - V"là
Rügnedb', na Cidade de São F\uulo, EStadO de São Fhulo - CEP: 05615-OIQ CNRj:
44.734.671/0(J21-03 - Jueesp: 186.915/08-1 de Q8/07/2OO& NZRE 35.9,â336461-1.
Atiuidaçie: EscTitÓriQ administmtiuo.

Dépósito Fechado: Raptrq/SP - Red. SP 14 7 sIn - KM 41,2 - B. Mhtcums - ltapita/SP -
CEP: 13,970-970, CNPj: 44. 734.671/0020- 14 - Jmesp: 147.558/Q2-05 de 17/07/2002.
NLRE 35902591389.
Atividade: Wpõsito fechudo.

UnidadedMustTiat' R)uso Alegre/MG - Avenida das Quanésmeims, n" 451 - Bbm
Distn'to Industrial, CEP.- 37556 833.

Atibidades: pmduçüo, fabNução, armazenagem, distribuição, cümenáuiizução, 'importação,

exportação e transpmte de (B medicamenm, (ii) pmdiübs ptuu saúde, '/iii/ insumos
fmmzaíuticQs, (iu) produtos de higiene e c»smétioos, /U/ Produtos químicos e fmnacéu[i(»s,

Iuí) ulimenlbs e supkmemos nutricionais elou alimeMtx$ e /uii/ saneantes hospitalares.

]Nuúgrqfo Único - A saciedade pMenâ abrir outras Jüiais, agê?7ciásl elou ~tónas, em

qualquer pomo do tem'tónb nacional ou exteriur. "

V - Consolidação do contrato 8ocÍaj.

V. j Por fim, resulvem (j5 sócios. por unanimidade, cansolidar as cláusulas do contrato
sOCial da Sociedade. já incorpomdas as alterações indicada& acima. Consequentemente.
as cláusulas do contrato social da Sociedade passam a vigorar com a seguinte redação:
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"CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ N 44.734.671 /OOOl-51

NTRE 35.201. 149.612
ITAPIRA-SP

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO

CLÁUSULA l" - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. ê u ma

socieãade empresária limitada, com sede na Fazenda Estância Cristália, na Rodovia

Itapim-Lindóia, KM 14, no Município de Itapira, neste Estado de São PãúiQ, manténdo as
seguintes filiais e sucurmis:

UNIDADE I. Itapira/SP - Rodovia ltapira-ündóia, Km 14 - Itapim/SP - CEP: 13.974-900,

CNPj: 44,734.671/0001 -51 - Inscrição Estadual: 374.007,758.1 17 - Jucesp: 607.038 de

20/04/72. NIRE 35201 149612.
Atividad.eS: £abricaçm, industriajimção, mmipulaçào, comerciãlização, distribuição,

repnesentação, transporte, importação c exportação de produtüs químicos,
farmacêuticos, veterinários, odontolôgic»8. higiene e limpeza, cosmêtÍco% perfu mes.

saneantes domissãnit'ários em geral, produtos pará a saúde (correlatos), grafica,

embalagens plásticas em gertü c µrestação de serviços nas áreas de medicamentos,

farmacêuticos e veterinános.

UNIDADE XI: Itapira lsp - Avenida Paoletti n" 363 - Nova Itapira - Itapira /5P - CEP:

13.974-900, CNPj: 44.734,67 l/OOO4-02 - Inscrição Estãdüd: 374.016.640.1 ]9 -Jücésp:

980.157 de Q9/07/9O. NIRE 35900373520.
Compreende, paia os efeÍto8 do arúgn 127, inciso ll. do

artigo 75, IV da Código Civil, as ®egujntes

manipulação. comercialização, dimibuição,
ativigades'

Código Tributário Nacional e
fabricação, industrialimcáo.

representação, transpnrte, impmação e
exportação de produtos químicos, fàrmacèuticos, veterinários, odontológicos, higiene e , ,
limpem, cosméúco& perfumes, saneantes domi$sanitáriQs em geral. produtos para ' "
saúde (corrèSatos), ®rarl¢a, embalagens plástims em geral c p'estaçàu de servÍço3 nus ,
áreas de medicamentos, farmacêuticos

,49
,. '"1?s'

y:"' "yd9c\
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e veterinárie. \
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UNIDADE III: São Paulo/SP - Avenida No88a Senhora da Assunção ri" 574 - Butantã -

Siko Paulo/SP - CEP: 05.359-001, CNPj: 44.734.67 1/0008-28 - Inscrição Emadual-
112.149.557.1 18 - Jucesp: 195,934/95-7 de 30/1 1/95 NIRE 35900373520,
à!m!gmks: industnajimção, m ampukçào, comcrciMização, distribuição, rcprescntaçào,

tramsporte, tmportação e exportação, fabricação de pmdutos farmacéutic'o8, químicos,
odonto|ógic'o8 e wneaijtes domissamtários cm geral, produtos para saúde (corTela[cm, e

premaçào de semços nas áreas de medicamentos, farmacêuticos e vetermários,

UNIDADE N: 1lapwa/ SP - Rodovia Monsenhcn ClodcMdo de Paiva (SP 147), km 46,2 -

Loteãmento Naçòcm Unidas, 1tapira/ SP - CEP,: 13974 BOB, CNPJ. 44.734.671/0022-86 -
lrwcrição EstBduaj: 374,076.430.1 17 - JUCESP' 494.007/ lS-l de 27/ 11/20 IS - NIRE
35904998656,
Rdade: (Abncaçàn, industrialização, manipulação. armazenagem. c»mermalizãção,
distribuição e transporte de produtos qutmiccm, farmacéuticoA, veleriníuio3.
odnnmlógma higiene e limpeza, cosmêlicos, perfumms. saneantes domtssarntàrios cm
©elral, produtos pam a saúde (correlatos), produto8 gnincos e embajagen8 plásncm cm

gerá'.

Wudade Vi Coúa/SP - Rua Tomás Sepé, n" 48Q - Jardim da ClOna. Cotía/SP CEP.
06711-270. CNPJ- 44 73467 l /0023-67 - lnscnçãn Estadual 278.609.907. l 12 -
JUCESR 550.961/ 16-1 de 27/ 12/20 lb - NIRE: 35905238159
"Ruigme: uiduMriajimção. manipulação, comeraajúaçâo, distribuiçh. representação,
transpurte, unpomação e exportação, fabricação de produtos farmacCuticoa, quimicoü,
odontológjcos e xanearites domissanitários em çgeral, produtos para saúde (correlaxo8), e

prcstmãu de $ktvíço8 nas áre&8 de medicamentos, farmacêuticos e velerinãrio8.

uµlDAwja: Campinas/SP - Rua Umbu. n," 2)9. Salas l I, 12, 13. 14, 15, 16, térreo e
mezanino. LAteáunento AJphavi!le Campinas, Campina8/SP. CEP 13098-325. CNPj:

44-734.671 /0010 42 lmcriçào Estadual: 244.630.066.1 14 - JUCESP 440.721/14-3 -
NIRE: 35901 1668141
Atividades: Escritório administrativo para agenciamento de pedidos, desenvolvimento de
mudos e pesquim, serviços analihc»s e estalisÚco8 para os setores farmacêuticos,
domissanitário8, verennàui«, ajimcnticios e de biotecnologia, ~WçAO de ensaios - :

fÍsÍco8. flsico-quiinim e microtliológic»& parâ descnvoMmcnto, controle dc qualidade e . ..
equivalência farmaceuuca dc fannacéuticm csterejs e não egtCr'eiy, " " "

semmôlidas, 1iquidm c para produtm uüjstàticos ,,ç\\d\: ,j:'::,o:í;'

Comópdis/SP - Rodovia SP 332, Km 138, Portão A, luàpavussq! CEP

13.151-350, Prédio 22. ', '\,
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Atividades: fabricação. indusuiãlização, manipulação, comercialização, dimribuição,

repmsenmçào, transporte. importação e exportação de prudutos químicos,
fàrmacêuticm, veterinários, odontológicos, higienc e limpeza. cosmêtÍccj3, perfumes,
saneantes domissanitMos em geral, produtos para a 8aúde (correlatos), gráfica,
embákums plá8tica8 em gerd e premçào dc servÍço8 nas áreas dc medicmlento3,
iàrmacêuticos, cosméticos, correÍátD3 e veterinários.

" Adm ttvo: Rio de Janeiro/Rj - Rua do Ouvidor, n° 121 - 10°
Pavimento, Centro - Rio de Janeiro/Rj - CEP: 2O.O40-030. CNPj: 44.734.67 I/OOO5-85 -
Jücesp: 124.503/00-7 de 04/07/OO - juceija: 1103388 de 19/09/2OOQ. NIRE
33.9.000.9294-4.
Ativi¢lade: Escritório admmi8tratiyo para agenciamento dc pedidos.

Escritôrio Admmktmtjyp: Belo Ho~nte/MG - Avenida Raja Gabaglia n" ].710 - 6"
andar - Salas 601, 603, 605 c 607 - Santa Lúcia - Belo Horizrmte/MG - CER 30.380-
457. CNPj: 44.734 67 l/OOO9-09 - Jucesp. 147-558/02-5 dc I7/07/2002, - jucemg'
2.819.521 dc OS/O9/2002. NIRE provisório n" 31.999.054.061.
Atividadç: Escritório administrativo pa'a agenciamento de pedidos.

~tório Admínmmvp: Furto AJegine/R8 · Avcnida Iguaçu n" 525 - sala 604 -
E¥trõpobs - Porto Alegre/RS - CEP: 90,470-430, CNPJ: 44.734.671/0011-23 -
Jucesp:l7.787/99-3 dc 08/02/99 - jucers: 43900930191 de 31 /Ol/2002. NIRE

43.9.0093019- l.
Atividatk: Escritório administrativo para agenciamento de pedidQ&

EscdtÔrbo Curitiba/PR - Avenida Residente Kennedy, n" 3115, l"
andar. sala Il - Edifício Tetris Businem Center, Bairro Água Verdc, na Cidade de
Cüritibà/PR, CEP 806lO-OlO, CNPJ:44.734.671/OOI2-04 - Juccsp: 275.533/13-0 de
15/08/ 13 - Jucepar: 1570978 de 13/07/ 2000, NIRE pruvisõrio n° 4 1999037637.
Auvidad,e: Escmtorio Mministrativo para agenciamento dc pedidas.

E5cmMo Mmmsmm: 8akmdor/BA - Avenida Tan«edo Neves, n" 1.283 - Sala 701
- Edihcio Empresarial Omega - Caminho daa Árw)re8 - Salvador/BA - CEP:41.820-020, 1,,,,,
CNPj: 44 734.671 /0013-95 - Jucesp: 225.732/99-3 de 25/ 11/99 - Juceb: 96,233.333 . ·· '
de 2S/O2/2OOO. NIRE pmvisáno n" 29999004799.
à!'.vidade: Escritório administrativo piam agenciamento dc pedidos.

, ,>,y: E&çAt6m Mmi+tratjvo: Fortálem/CE - Avenida Desembargador Moreira n" 2. 120 -
iiíSZlas 405 e 406 - Aldeota - Fortajem/CE - ceF 60.17O-OO2, CNPj: 44,7 4.671/0016"
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A^ntkaçao Digital t:
r. r NE V r N7 LW ML Eh" Hg

m nwm y,'
:WM·lm mhà Ekmw ,

Cód.A^,m!c"+; 24852011191652110NE13; DW: 2âl1112019 16:57
Q; F~ildçÒq Tipo Nomw e' Ajjsm5-HK3c: ft

vakw TaMl dp AW' RS 4,42 ,·,
do mo wn' qpbjmjw j;'i ,

11Uelto Sdume
SoTaí] , d, Apo|C

mmo çPI

Juoesp: 152.550/96-3 de 01/08/!996. - jucec: 23.900,252.676 de 22/07/1997.
NIRE 23.9.0025267-6

Atjvidade: Escritório mm1rllsLTatlv'o para agymciamcnto de pedidos.

Mcdtório_A~nimAvo: são hujo/SP - Rua Padre Eughúo Lopes, 361 - Vúa
PrQgrcdjpr, na Cidade de Mo Paulo. Estado dc São Paulo - CEP: OS6lS-OlO, CNPj:
44,734 67 I/OO21-03 - Jucesp, l86.915/08-1 de 08/07/2008. NIRE 35.9.033646 l-l,
Atividadç: Escritcino administrativo.

mg!mgechadQ: Itapim/8P - Rod, SP 147 s/n - KM 4 1,2 - B. Macucos - Itapira/SP -
CEP: 13 970-970, CNPj: 44,734.67 l/OO20-14 - Jucesp: 147,558/02-05 de 17/07/20CR.
NTRE 359025'i 1,389.
Ativigajçle' DepOsita fechado.

Umdm£_mm~: huso Alegre/MG - Avenida das Quaresmeiras, n" 451 - Bloco B,
DistrM Industrial, CEP.. 37.556-833.

A'ig!skdçs: produção, Eabncação, armazcnagµmi, distribuição. comercializuçào,
importação. expQnaçào c transporte dc (i) mcdicamenros, (ii) produ Lob para mude. (iiij
insumos farmacêuticos. (iv) produtos de hipenc e cD3mCticDs, (v) produtos qulmlcog e

farmacêuticos, (vi) alimcn Los e 3uplementos n u uicinnais e/ou alimentos, c (vii)

sancantcs hóspttajarex.

pàlrúgmfo Únbco - /\ sociedade poderá abrir nutras íiliaw, agCncim c/ou c.9cTitòrio8, cm

quMquer ponto do terrifcirio nm"üma1 ou exterior,"

DO OBJETO 8OCIAL

CLÁUSULA 2" - O objeto da Sociedade consiste em:

L- Fabncaçãa, tndu sLnalizàçào, inanipulaçi4o, cQmercüüimçãD, d1smbluçÀD.

rep'esentação, trangporle, ptação de serviços, importaçào e exportação de:

a) produtog quurucos c farmacêuticos;
b) produtcvs alimentkio6 c nútrientes em geral;

C) produtos de higenc, limpem, cosmêlicos, perfu fTlc8
d) prMutos hoineopâúc»s cm geral;
e) produtos odwuològíoos cm geral c corr'elatcw;

n pruduto3 e defensivos agricotà% animais e vegetais;
.'"\
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gj artigos c materiãis plastjcoR para embalagem c ucondicionamento, impresso ou

não:

h) produtos químicos e matérias-pnma3 para a mdüstria fwmacêutica; c,
i) exploração e aproveitamento dc jazidm minerais no território nacional,

exploração. indumriahzação e comCrOo de águtos minerais.

IL- Dmenvdvimento de estudos c pesqú6, scrviços analíticos e estatMÁcos para 08

setores fármacCuücos, dQmissanjtános, veterin&no& alimentícios e de biotemobgw;

UL- RealizaçAv de ensaios fmcos, físico químicos e microbiológicos para

desenvolvimentu, contrdc de qualidade e cquwajencia farmacêutica de forma3

fàrmáacêuticas estêms e não e8tére¶s, sálidas, seml88ólida8, liquidas e para produtos

citostáticos.

Pàrágmfo Único - A Sociedade pockrá ainda desenvolver atividade de:

aj floreMAmenÊcj c/cm ref1oresüuncnto, bcm como a adminisu"açM de projetos dc

nore8tamento c/ ou rEnorestomento;

b) impressão dc material escolar e/ou didático: e

C-) mMenaj para 1130 industrial e comercial pam prUp"Kanda e oútros fins, irMu

litografados.

DO PRAZO DE DURAçÃO

CLÁUSULA 3" O prum de duração da Sociedade é por tcmpo indcterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁU8ULA 4" - C) capital al, totalmente subscrito e integralEum em moeda corrente

nãcional, é de RS 90O.QKXLCKK),OO (novecentoa milhões de feai8), dividido em
9OQ.OOO,OOO (nnveccntos milhões) de quotas, com vulor nominal de R$ Loo (um red)

cada uma, assim distribuídas entre os sócios: "\"7· ,

""'" " N" de quoÜs" Üálor' em M
· t · ·. ·. ·· - — -· -- - - íJMS pAkr]clpAç(5ES LTDA l 449.760,000 449,76O,OOO.OO i

océ 'Eawicipações i:riiA. " l _ 449 76o.ôoo "" 449.NÕ oÕÕ;ÕO l
ricardo smrrõS Facheco ' 6o.ooo 6o.ooo,oo t

rj
" nC /Z-y ' \ '"' " . ,9 'y"j

, l \ I r' ' Ntgma !4 dc 26 ~1 . ,.b

..,,,j,§é'" Á

%

49,97333%
49,97ãlã5'%, À

0,00667%
'\
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OGARI DE CASTRO PACHECO l íõ.õòo 6O.OQO.OO l "Õ:OÔ66«
RENATA SAN1Y),8 PACHECO _ l 6Ò.OOO 60.000.00" 0,00667%
Rò"GÊRIõ_sANi6S pacíhêco "l Go.õõo 6Õ.oOO,ÕO o 00667%
Iris scussel stevanattd " i " H.qoo 60 000,00 ' 0,00667%
üiiZ" steVanattd"netu) " 60 doo l" a) oõõ.oõ t õ,o066í'%THIAGO sTEvANATTr) sampáí6L

_.3O.OÕÕ 30 OOÕ,00 0,00333%
FELIPE STEVANATTO SAMPAÍÓ 'l """ " 30.OOÕ " " 3Õ ãxi,õo O,OOâ5S'n

- 4.ANDRÉA SIEVANATTO _ _ l _ . "&LOO0 , 6O.OOO.OO 0,00667%,

T'OTA18 , 9ooA)õo.%ome_9oommoAo " l"OO:&]

hrágndb r - A respansabilidade de cada sócio e limitada ao valor de quota8, ma8
todox respondem solidariamente peja integralização total do capitd 8ocÍaj, na forma da
lei.

2? - Os sõcios terão direito de preferência para partmpm do aumctm do
capttaj da Sociedade, na proporção das quotas dc que scjam titulares, atC 30 (trinta) dia5
contados da data da deliberação do aumento. Findo este ptuu), os SÓCIOS terão um pram
adiciond de 10 (dez) dias para maniÍeMmem 3uh intenção em subscrever ou não
sobras do aumento do capital Deoorndo este prum, quoui.s resujt£mt,c8 das sobras
poderão ser 8ub&critas por terceiros. dCsde que com a ariuència. por escrito. dc todos os
SÓCIOS.

Da ADMINI8TRAÇÂO DA 8OCIEDADE

CLÁUSULA 5" · A Sociedade erá çgerida e administrada por Conselheiros mtegrantes do

Conselho Diretor, em número de atê 7 (actc). c Diretorcs, em número de até 7
sendo um deles o Diretor Geral e os dcimms diretores sem dmtignação cspeciíica. Os
Diretores e membros do Conselho Diretor serão cleitos em 8to separado, Os Diretores,
reSponsáveig pc]aA ações cxccutivas e peja ©cstiAo cotidiana da Sociedade prestaráo
contas e bc repor1arüo ao Cbmelho Diretor, Salvo no caso do Dr. OGARI DE CASTRO
PACHECO. caso ocupe o carFUl de Presidcnte do Conselho Diretor. cujo Fmiao de
perdurará ate a 8Uâ renuncia. perda definitiva de capacidade civil ou morte, os demAi$ I,, ,.
CbnseüieWos c Diretarex serão eleitoa pàm periodog dc até 2 (ciQis) anos de géstào, ,. "
permitida a reeleição. A indicação, eleição, suHtituição e destituição dos Comelheiros e
Diretores será Icvada a efeito pelos sócío8 com otm:rvància dm normas c cDndj% \,
e8latMElecida8 ncsla Clausula 5" e seus parágrafo3, Eventual afamamento vol l çµ e

tempQrário ao car©r) de Pre&dente do Conselho Diretor, em htpófese al ' ,.a

j,, ,. . i, @v'i;;, :::""°" r""
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renuncia á prerrogativa ou a qualquer direito ou podcr do DR OGARI DE CASTRO
PACHECO de momar ao cargo de Ptmidcnte do Conselho Diretor por prazo
indeterminado.

r - 2 (doi8) Consclheiro8 serão deskgnados peiú sócia .JMS PARTICIPAÇÕES
LTDA.. arjtc8 qualificada; igual numero pela Mk18 OCP PARTTCIPAÇÔES LTDA., antcg
qualificada e 3 (trés) Conselheiros serão de»ginados cm conjunto por Sócios
representando 2/3 (dw tcrçmj do capita! social O Cunsclho Duutor tcrà a eompciêncm
& de atribuída ricstE Contrato Social, Um dos Conselheiros dcitos pela bócá OCP
pART1cIpAçôm LTDA.. antes qualificada, e um dos Consclhciros eleitos pela 9ócia JMS
PARTICIPAÇÕES LTDA., antes qualificada, deverão ser. respectivamente, os sócios

hmdadores Dr, OGAR1 DE CASTRO PACHECO c JOÃO MARLA STEVANATTO, ou os
reSpectivos demmdentes con3anguineo8 dmtcx. Dentre os Comelheiros c]eito8 peja8
6ÒCEã3 OCP PARTICIPAÇÕES LTDA. e .JMS PARTICIPAÇÕES LTDA,, seráa eleitos o

Rmidcnte e o Vtce-hmddcntc, cujos cargos devcrãa ser ocupados por
membros dem"endcntcs consanguinccjg do Dr. OGARI DE CASTRO PACHECO c do JOÃO
MARIA STEVANATTO. incluindo a Ngsibílidade de ser eleita a Sm. Iris Scu=l
Stevarmtto. InmüMwdo consenso entre as $bócias OCP PARTTCIPAÇÔES LTDA, e JMS
PARTICIPAÇOES LTDA. na escolha do Prmidcntc e do Vice-Presidente do Cunsclho
Diretor. será adotMo o rodiho nas escolhas, levando em conta d último preenchimcnto
dos refc'ri6 cargos efetivados pKjr consenso

PàHígMb r. Durante o afastamento voluntArio e temponário do &õCío fundador Dr.
Ogari de Castra Pacheco do cargo de Presidente do Consclho Dhtor, em dccarrénm dos
efèitoS do art. 54, inciso 11, alínea "a", da Constimçâo da República Federativa do Brasil
de 1988, o repmwnuínte da OCP PARTICIPAÇÕES LTDA. no Conselho Diretor será q

sócio Ricardo Santos Pachcco. A partir da posse do Dr. Oµíri de Castro Pacheco ao çargp
de Senador pelo Estado de Tocantins. é nomeado como Presidente do Comelho Diretor
Ricardo Suntos Pacheco, sócio e descendcntc curwanguineo dD Dr. Qgatri de Castru
Pacheco, Para gmanua do pleno exercício da prerrogaxlva do Dr. Qgari de Castro
Pacheco em retomar ao cargp vitaliciO dc Rresidentc do Conselho Dirém da SoCicdãde,
quando neme scntítb maniíemar intexesse, em período no qual não estejA empossado tio .' .
mrgo dc Senador do Emacio do Tocanüna, 8eja antes ou apó8 cventual posse ã8 sócias '""
OCP PARTICIPAÇÕES LTDA. c JMS PARTICIPAÇÕES LTDA. deverão ãcompanhar c votar
em conjunto cam o Wic.in fundador Dr. c)mrú de Castro Pacheco na nomcaçãu e p~e do "',
Dr. Ogari de Castm Pacheco c»mo Prmidente do Conselho Diretor da Sociedade. po' À
pram indetermmãdo, e em 8ub51tjtuição a quem quer que c8téja ocupando tal cargo.
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Pa rágrafo 3° Os Diretores aerâo indicados aos 3ócídb pelos mcrnbro8 do Conxlhu

Düutor. O Diretür Geral será designado pela sócia OCP PARTICIPAÇÕES LTDA., antes

quali~[a e pelã &ócÍa JMS PARTICIPAÇÕES LTDA., antes qüãHíkada, de comum

acordo. InéxiMmdo consenso cntre as rcferidas 8ÔCÍâ8 na escolha do Diretor Gcral. o

Conselho Diretor deverá deCidw sobre a elha por maioria dos Conselhetms. No cubo

de vacância do Diretor Geral. tanto a Presúdentc do Corwelho Diretor como o Vice-

Presidente do Comelho Duetor poderão praticar os atos de competência do Diretor

Gerd. até que outro 8cjâ nomeado para o carga Perststmdo. por qualqucr razão, a

impowibúidade de mcdha ser decidida no Carwelho Ductor. o deverá ficar

vãcHK1té atê que os quotistas desta Sociedade decidam sobre o tema, por votos

c»rTespondcnte& a 2/3 (dois terços) do seu Capital Social, Os Diretorus pcxicrào ser

também nomeados para o cargo de Conwlhetros.

pMumfb 4" - Obxrvada a competência do Canwlho Diretor, competira ào8 Díre[orc3 a

pratica de todos 08 atos dc gestão e admlnj&traçã(l da Sociedade, observado d scgüintc.

a) O Diretor Geral orienturà a atividade societária e os Diretore8 sem

designação especifica exercerão as atividades que lhes forem ainbuidas pelo

Conselho Diretor, em reunião especial:

b) A Sociedade deverá ser reprtM%entada pcrantc terceúos pnr 2 (dois)
D1tukme8, independentemente dA designação, cm lexias as atívidadcs rotinciras de
administraçâo societária e na prática do8 atos dc gestão de Ucal,
trabalhista e prcvidcnciária, amim como os de relacionamento ordinário com
lerccims, especialmente os órgàas de administração pública federal, estadual,
municipaj · 9Uãs autarquias. obscrvãndo n dl8posto nos ÍncÍso8 Wjntes:

, l
..P

N

l \, ,

C) Será necessária a assinatura do Dirctox" Geral, em conjunto com outro

Diretor, para a validade de atos que importem: I - aqui8içãcL oneração, alienação

ou compmm]sMm quc envolvarn bens mOvem de valor indrvidual iguaj ou supcriar

a RS 5QOOO,OO (cinquenta mil reaisj ou bens imóveis da Sociedade de qualquer

valor, n - aquisição, oneração, ahcnação ou compromissos que envolvam direitos

t-dativos a registros d£ produtos junto a Agência Nacimaj de VigijáncM Sanitária , ,,

- ANVJSA - ou órgão8 equivajentés no exterior c a tec1]olog)a8 c pesquisas .

referentes ao de8envo)vimento dc novos produto8: Ill - outorga de procürâçào com

podetm pam a prática dos Mob especúicFdo5 no& incisos a r ' rcs; lV -

representação da Sociedade em Juízo. ativa e passivamente: , stitwçàc> dc

\

mandatários. " \ ,( @
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paugrafo 5" Ab procurações outorgadm cm nome da Sociedade o wrào

exdusivamcnte por 2 (doiq Diretores, c, alcm de mencionarem cxpre!$8amente os

poderes conferidcm, deverão, com exceção daqucluk para fins judiciais, conter prazo de

vigência determinado dc, máximo, 2 (dois) anoa

pMálgmo 6" - Os &eguintes atos dependerão, pam serem praticados pelos Diretores, da

prévia Rpmvaçâo do Conselho Dimor, observado o quórum dctcrmmado para a

deliberação como a seguxr:

a) cnqumto apenas o Senhor Dr. OGARJ DE CASTRO PACHECO for
Conselheiro, mediuntc deliberação que conte com u voto üivoravcl deste
Conselheiro: durame o período de afastamento tempoUrio do Dr. OGAR1 DE
CASTRO PACHECO estabelecido no ParágMo 6", mediantc deliberação que conte
com o voto famràvel da rnaioria absoluta dos Conselheiros: l - quaAqucr
pmpostm u serem submetidm à dcliberaçào dos Mãos; III - quaisquer aios quc
envolvam a aqukição, omraçâo ou ãlienaçâo de direiios de propriedade indumrial
e direitos autorais ou que obriguem a Sociedade ou exonerem terceiro8 de
obngiKõe$ para cxjm eh de valor individuul igual ou m.ipenor a RS 2CLOOO,OO
(vinte mil reaisj ou que, em conjunto e durante 30 (trinta) dias corridos, tenham
valor individual igual ou ·uperior a R$ 2O.OOO,OÔ (vinte mü reais) ou que. em
cotyunto e durante 30 (trinta) dja8 corridos, tenham valor igual ou superior a R$
1OO.CK)O,OO (cem mil reais): [j] - fixaçãO da remuneração dos Diretores, inclusive o
Diretor Rruaidcntc Executivo, bem como de empregMos e pTestadore8 de 8éTv1ço8
cuja remuneração mensal ou total scja superior a R$ 1O,OOO,OO (dez mil reais): c

IV - mcolha de Dimorm, Empregado3 ou prestadores de serviços que sejam
parentes do8 Diretores ou dos empregados;

b| sem pirejuim do prévi8to nã dinca precedentc, mediante o voto &voràvc1 u

maioria absoluta dos CoI1selhclro8 eieitO8 l - quaisWer propostm a yerem

sübuietidas à deliberação dos SÓCIOS Mq Prmúdente ou Vice F¥esidenle do

Conselho Diretor; 11 - qúaisqucr atos que envolvam a aquis'içãD, memção ou

alienação de direitos de propriedade indusrriaj e direitos autnrak ou que

obriguem a Sociedade du exonerem tCTTCUo8 dc obrigações para oonj ela de valor -., , ,
mdmdual iguai ou mtpcrior a R$ 2O.OOO.OO (vintc mil ruaisj ou que. em conjunto "'

e durante 30 (trinta) dias coriridoa, tenham valor igual ou superior a R$
\l OO.OOO,O0 (cem mil reais): III - fixação da remuneração dos Ihretorex, mcjú8lvc o '

Diretor Presidente Exccuúwj, bem c»mo de empregados e prestadores de séTvÍço8 -\
cuja remuncmçào menmj ou total seja supcrim a R$ lO.OOO.OO (dez mil rems); e

N.
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lV - mexilha de Dixülôres, empregados ou presüudmes de xrvÍçDs que 8!ejam

parcntcs do6 Diretores ou dos emprcgadm: V - aquisição, oneração. alienação ou

comprornisms que envolvam bcn& móveis dc valor individual iguai ou supenor a

R$ 5O.OOO,OO (cinquenta mil reai3) gu bcm imãvc33 da Sociedade dc qualqüer

vdor; VI - aqumçào, oneração, dicnação ou compromissos qüe envolvam dírelto8

relativos a íegistros de produtos junto à Agência Nàcional dc Vi@ància Sanitana

- ANVISA - ou õrgSos «pivdente IlO extenm e a tecnobaguzs e pe&qulgas

rêferéntcs ao dewnvolviinento de piudutos; c VIl - outorga de procumçàci

com poderes para a prática doa atos especificados nos itens anteriores,

Pairágmfo r - Os sócios realizarão reunião dc %cios com o objeüvo único de esclarecer

a dMta de retomo do Dr. Ogari dc Castro Pacheco ãt) cargo de F¥esidente do Conselho

Dinttar, caso as8im ele venha a manifestar intcresse, em período no qual não esteja

empo~do no curgo dc Scnàdor do Estado do Tocantim, seja anttts cm após eventual

po&5c. contendo os 8eguinte8 teXtOS:

T)8 sócios cmdarecem que em |dataj haverá Reunião ExtraordMAria de Sócios,

ocmuào em qüe sócio fundador, Dr OgRr1 de Castro Fhch«», bmüietm.

dtvorciado, indumnal. portador da cédula de identidade RG n.' 2101.379-2

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n." 014,645.078-72, reudcnte e domícüiado

no Murucipio de Campinas, EstMo de São Paulo. na Rua Araçá, n." 2.293,

Alphavillc, CEP 13098379, manifestou íntcrmse cm rclomar ao cargo de

Pre3idenlc do Conselho Diretor da Sociedade, tendo a referida mantfemçâu

considerada o mediato excrcicio da exclusiva e permnalimima prerrogativa de

sócio fundador e, pmianto, retomo an cElrko ch' Rresuhmte do Con3ciho Diretor da

Sociedade. O rctomo ao cargo de Rresidentc dn Cumelho Diretor pelo Dr, Ogm dc

Castro Pacheco, com a sua nomeação e posse, neste ato, é delibcrada com q

concordância do próprio sócio fundador. acompanhada da concordância dos

representantçs da OCP Participações Uda c da JMS Panicipaçõcs Ltda . nos

termos do ajustado no ParágrafO §2". da Cláusula Quuua do Contrato Social da

&xUdadc,

·. T
k'

'-ii ")

Conscquentcmcntc, desde a peferida datu, [fica o atual Presidente do Comelho ' -

Diretor, |nome|, destituicio de seu respectivo cam, não cabendo a ele qualquer
prrrrogativu incmue ao camj] OU, CONFORME O CASO [o atual Prcsddcnte do

Conselho Dirctor, Sr. |nome], pmsa a ocuµW o cargo d Presidente do ·

Canselho Direior, com a desf ituiçáo do então Vice ' \ Conmlho Diretor, -\
[\¢J'S:é,,,'"::""°"
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Sr. jnomc], não cabcndo a ele qualquer prerrogUivu inerente ao carW. Em virtude
de 8Uã destituição]"

CLÁUSULA 6' - O Conwlho Diretor e os Ductores reunir-sw-ào sernpre que julgarem

nèeessàrio du meditínte convocação de 8õcíos quc representem, no minimo, 2/3 (dois
terços) do capital. com 5 (cinco) dias de antecedénuu e especificando o dia, hora e local
da reunião, bcm como a ordem do dia, c só sobre cIa poderA haver dclibemçAo. a menog
que btxbs acordem diferentemente. Salvo decisão em contrário da maioria dos
CoR$e!hciro3 eleitos, haverá reuniões ordmànas mcrmús do Conselho Diretor

DA8 DO8 SÓCIO8

CLÁUSULA T - A a~mbleia é um orgão dc deliberação dos 8ôcío8 quotistm,

CLÁUSULA 8" - An assembleias dos sócios serão ordinárias c extraardinAnas. A

assembleia ordinária deverá realizar-se uma vez por ano, dmtro clcm quutro mesca
seguinm ao término do exercício social, a fim de:

a) tomar as contas dos administradores e dchbcràr sobre o balanço patrimonial e o
de resultado econômico do exercício;

b) noméar or Mminwtradom. quando for o caso; c
c) deliberar 8obre outros assunto8 ordem do dia.

CLÁUSULA 9" - Sem prejuízo do disposW nas dcmai8 dàumlas de8tc contrato 3ocÍaj c

na lcgtNaçáu vigente. cujo "qucrurn" dc aprovação deverá ser observado. as matérias

abaixo rclacionadas dependerão sempirr dc aprovação dos sócios reprcsenlando, pela
i1]ct1o&. 2/ 3 (dai8 terços) do capital social:

aj a aprovação das demorb8trações financeiras e distribuiçào de lucros;
b) et fixação da remuneração globa) dm membros do Consclbo Diretor e cíds

Diretorem
cj a nomeação e destituição de liquidantes e a apreciação dc sUas contas; e,
d) a deciMo Ac)l)re rcçuperaçáo judiciaj ou cxuqjudicial e falência que envolva a

Sociedade

ParágrMb Único - Sem prejúizo de "quorum" maior embelecido cm lei, as demais

delitm"açõtm 8eráo romadas por sócios reprmenlando a maioriM do capitaj 8OClãj,
m

:J "' Í"

n '
l

: .kl"' .<_ ""'" ," .c 'r" Pagi U de 2b

Í:j êf'-" '<';",:S? "" '"

\
\



4 *

·- 'W :a Et U,'. FaS AM' Í=RK) AZEVÊDQ T mm ¢·j x ¥"" g
EKutãáçào Digital

I":
F

Q
Cód, 240520111m?1.'9N4Â21i Dm: 20t11m19.!6:57#
,.u OqMl ck TkpQ Nqitmi C: ajj567qµ«ox; p

VãOr Tntd d¢8 AW RS 4,42 ·':
' "'" ""="'=hm 0¶ do ono om: hm:mk~mpb~ !:";

'°'%!!E:"Ê':i""

CLÁU8ULA ie - A convocação das assembleim cxti aurdmáriàs dos sócios será fcita por

sócío8 que rcprvmmtem, no minimo, 2/3 (dois [CKu$) do capital. mm 8 (oito) dias dc
anteccdCnáa, por meio de cana com avim de recebimento, dirigida aos demais 9ócío6.
com especificação da matCria CoTlStâMe da ordem do dia, horário c local da reuniAo,

CLÁUWLA j]" - Ficm dispensada a pubjicaçàn dc cwivocação, quando todos os sócios

comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do locd, data e ordem do dia para a
realização da assembleia.

CLÁU8ULA IT - As assembleias serão pncsididm c smmtuiadas púr Meios e8colhidos

entre os prcsente3.

CLÁUSULA 13" - A mNmbleja dos sócío8 in8talELr-8c-á com a premnça dc titulares de,

no minimo, 2/3 (dcm terços) do capital social, podendo o sócio i'epremmdo por
outro súcio ou por procurador. mediante outorga de mandato com prazo de um t l) ano

CLÁUSULA 14" - As assembleias de SOClO8 Uk)

deciditrm, por CSCTllO, sobre a matéria que

assembleia»

dispensáveis quando todoss os sócios
sena objeto de dcl]bcraçàD dessas

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁU8ULA IS" - Nenhum dos 8ócíos poderá oncrar, dc qualquer forma, sum quotas

sem o prévio conmtimmito, por escrito, de quotistas remanescentes que representem,
no minimio. 2/3 (cíqí8 terços) do capital sadal.

CLÁUSULA 16" - C) 3òcíq quê desejar oeder, transdenr, vender au alienar, total ou

parcialmente siuas quotas deverá notificw, por escrito, os sócios remancscentes.
informando-os do pmço e condições da nt®ociaç'Âo por ck preteMidas. Dentro dos 30
(trintaj dias subgequcme8 à no%cííção, os sócío8 remanescentm terão prderCncia para
a aquisição cÍã8 quotas Dfer18da8, na proporção du número de qüotas dc qüe scjam
trtularcs, valendo seu silêncio como renúncia, c83o em quc reféridas quotas poderão aer
oferecidas a tcrrciros, na3 mesmas cÜndiçõcg ofenadas aos demais sócios,

P '

Fwrágm1b Primeiro - Pica amegurado m sÓCÍã8 OCP PARTJCJP ç LTDA. c JMS
PARTICIPAÇÕES LTDA., antes qualificadas. o direito de trau f m a seus &ócÍns, \

quotm do capital da Sociedadc, com isenção do direito de , msegu rácio aos
demais Mícios nos te,rmos do "caput" desta cláusula- WSS, \ db"::eÒbGQ

\
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Segundo Com precedência séibre ô direito de prekr'ência previsto liO "caput"
desta cláusula, ma3 sem prejuim da sub-x'ofpçào estabclccida no parágrafo segumtc, e
desde que a dccisào seja aprovack pK)r sócios representando. pelos menos. 2/3 (¢Jdí8
terço6) do capital social, cxduidos os vqio6 do3 sócios cujas parucipaçõcs aocieumas
devam ser ahen^s, L8u3 participações deverão ser adquiridas pela própria Sociedade. a
ccmla de lucros acumulados e reservas de lucros, sem reciuçãQ do capital socâal, niã8
c»m redução do número de quotas em que q mesmo se divide, e canceladas. Para deito
da aquisição qúotas da Sociedade pk)i" ela própria, prevalecerão mcsma± condiçõcs

pretendidas pelos sócios oíèrijantes,

Temiro - Caso as 8ócÍã8 OCP PART1CIPAÇÕES LTDA. e JMS
PARTICIPAÇÕES LTDA., cantes qualificadas, deixem dc exercer scus direitos de

preferência, no todo du em pane. c38c direito sera. automaticamente, transkrido aos
sócios dessas 3ociedadeg na proporção das partmpações socjétárias de cada um deles
nas referidas sociedades. o que deverá ser cmnprovado à Sociedade. Da mesma mancira,
caso qudqucr dos sócios cj&8 mencionadas sociedades dcixe de exercer, na todo ou em

parte. seus direitos sub-rogados dc preferCn&. mtes passaxão, também
automaricamcntc, aos dcmws sócios dc cada uma das dita8 ¥K'icdade8. na proporçãu
das re'gpe'ctrvas partiápações scmctàrias nas scmedades cm qúeMão Ab regpias dc
prdérência previstas nehte Ptuagrafo Terceiro prccrdem às contempladas tin 'caput'
desta cliiuRu)a-

DA DI88OLUÇÂO E LjQUIDAÇÂO DA SOCIEDADE,
RETIRADA DE SÓCIOS E APURAÇÃO DOS HAVERES

CLÁUSULA IT - A Sociedade entrará em liquidaçM nm câSM pnevistos cm lei ou pK)r

deli 'ào dc sócios represcntandu, pdos menos, 2/3 (dois terços) do çap)taj social,

SULA 18" - A rctiradm morte ou cxclusão dc qualquer dos sócios não dissolverá a

'edade, que promegümà com os SÒcÍo& remane$€entcs.

T

:d';UsULA 19

Os hm'erts dos S$OClO8 retirantes ou exdujdo8 serão cálcuhkdo% mm ,"
<S+ K'?' 'se tLEl 3ituaçâo patrimonial da Socicdade à data da resoluçüu. verificada cm balanço

:.d' eWeciahrlentc levãntadu t! serão pago8 a quem dc direito em 24 (vinte e quatro) parcelas \

iguais, mensais e vencendo-w a primeira 60 (s<menuaj diais após o cvento.
4."
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Pwágmfo Único - No c-ase) de falecimento de qüdqúer socio, lica facultado aos herdeiros

do sócio falecido o direito de ingresstuem na Sociedade. Não havendo interemc do8
herdeüm do falecido em ingmssaimn na Sociedade, os haveres do sOcio falecido $cràD
apurados em ba]ançx) especialmente levantado c serão pagps em 24 (vinte c quatro)
pâmelas mcijsais e consecutÍvâ&, vencendo -se a phmeira em 60 (semema) dias cont&do&
da data do tránMto em julgado da homologação do respectivo formal dc partilha

DO WERCfclo SOCIAL, APURAÇÃO DE RESULTADO E

DISTRIBUIçÃO DE LUCRO8

CLÁUSULA O exercido 3ocülj terá inicio em l" de janeiro e tCrmirjo em 3 J de

demnbro de cada emo Ao Gun de cada exercício social scrão levantados balanços

patrimoniais e prrparâdas as demonstrações cIc resultâdo para apuração de haveres e

prejuW'% os quais serão dmdidos mj mportados pelos SÓCIOS, na proporçàg3 de suas

participações no capitd 8ocial, Entmmto. podcrAo os sócios dctcrminar d kwantamento

de balanços semestrais uu em períodos menwc8, com base nos quais poderão ser

distribuídos lucros, bem como a consuruiçáo dc quásquer réservas ou fundos de
prmnsóeA que julgèirem necc884Újos.

Pwrúgmfo Pdmeho - Os eócíos tarão jus, em cada cxercicio mcial, a dwtribuiçãu minima
de 10% (dez jxjr cento) do lucro liquido do período. depás de deduzidos os pmui208
acumulados c as p«M:sõc8 para pagamento dc thburos c contribuições e as demais
autorizadas em Ici c pelos prinçjpio3 de contabilidade geralmente aceitoa,

Do Trmane$cent¢ do lucro liquido de cada cxcrciáo social, serão

a) 10% (dez por cento) para a con@tuição de uma reserva de lucro, dcsignada como
"Reserva para Distribwçáo Futura de Lucros', que mmente scnà utilizada para
amegurar a dislribuiçào minima de lucro prevista no parágrafo l" supra, nos
cxcrcicios 8OClã)S nos q uais q 1ucto líquido seja insuficiente, e,

b) 5^ (cinquenta por ccntoj para a constituição dc uma dc lucro. designada
ujmo "Reserva paru Expanmo", que xmente sitá uulizada para financiar a
expansão das atividades da Soctedade, mediante cagtmização do valor ,
cDrre&pondent". , \\vjj; \ J
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Pmúgmfb Terceiro - A constituição dm reservas oe iucros prcvistm nas a]inea8 cíq

parágrafo 2" mpra deixará de ser Qbrimtôria quando seu total superar o valor do capital

social c dos lucros acumuiado8.

Ruágmfo Qmarto - Os pnçjü'zos apurados cm cada exercido mctd serão deduzido3, na

6Ieguinte ordem. dos Wclos de lucros acumulados, da Reserva para ExpãnSão e da
Reserm para Pütura Distnbwção dc Lucroa

PMágmfo Quinto - A Sociedade poderá realizar dixtribuição dos lucros de forma dwcrsa

da embelecida no caput desta clâuMa, ou scja. de forma despropc'rcionaj à

participação de c8cía um no capital social, desde que, aprovãdã pkjt todos os sócios em

rainião devidamcnw convocada para este fim.

Parúgmfo SèxtQ - A ~iedade poderá creditar c pagar juros sobre capàal próprio aog

sócios, sendo, entretanto, os resµ:ctivos valores apropnados à conta da dmnbuiçh

obrigatóna de lucms prévista IlO parágrafo l" tsupra".

DAS IjISPDSIçÔE8 FTNA18

CLÁU8ULA 21" - Responderá Ma mora n socio que dc±xar de tntcgrajizar as quutas

subscritas na Sociedade nos 30 (trlntA) dias seguintes à data da notificação pela
Sociedade, Nesse caso, ors Mícios rt·prescntando 2/3 (dois terços) do capita) sKxial
poderão tran9eirir pam 8í ou para tCTCc1To8 â8 quotas do sócio fckxi188q, excluindo-w da

Socicdade, mediante a cjevulução do que cventudmente já houver pago, deduMos 05

juros de mora c de8pems, A exclusão do sócio remàsso só sc dará quando fOr cIe titular

apenas de quotas subscrims e não integmhzadajs

CLÁUSULA 22" - Aos CElSOS omissos no presente contrato aphcar-se-M as dj8posiçõcx

legais vigeritm pminentes á matéria c, subsadianamente, no quc couber, as disposições
N\u·l dw Socicdadcs Anònimãs.

já

Fre't::Àí?àU8ULA 23

: Nos lcrmcm da Claumla do contrato Suciai OS sDaos, por
É unanimidade. rati lcãm a nomeação' a) pam o Conselho Diretor os senhores: l) para .· j.

" " Presidente n senhor RJCARDO 8ANTOS PACHECO, já quaLiücado; 2) para Vice- "

FHsidentc a senhora KARIME BXTTAR 8TEVANATTO GERDLJN, bmsileira, cameia sob ',

o regime de comunhão párria) de bens, nâtural dc Itaprm/SP, farmacêutica. potiMom '\

da cédula de idenOdadc RG n" 33.065 169-Q-SSP/SP, inscrita no CPF/MF mb o n"

22 1.01 l ,758-51. residente e domicihadu na ctduck· de Campula3, Estado de São Paulo. ,,

.- .Í' F'"') 'T¥jtf-'b -, ,, ' 't, Nyrl«24dçl6 - -J
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na Rua Rafael Sampaio, n" 387, Apto. 54, B, Vila mgelmo Rossi Centro h CEP 13023-
240. b) pam a Diretoria da Sociedade os senhores: J) fjüTã Diretor Gera) o senhor
RICARDO 8ANTOS PACHECO. já quahlicado, 2) para Durtores sem &sígnação mpcciaj
os senhore4 i) LUIZ STEVANATTO NETO, ii) ANDRÉA 8TEVANATT'O, Ui) THIAGO

STEVANATTO SAMPAIO, iv) RICARDO SANTOS PACHECO, VJ RENATA SANTOS
PACHECO. vi) ROGÉRIO SANTOS PACHECO, vU) FELIPE STEVANATTO 8AMPAJO,

vIU) KARIME BITTAR 8TEVANATTO GEROLIN, lodos já qua|incado& neste

instrumento- c) os demms membros do Conselho Diretor sc rào nomeados nos termos do
Parâwafo ) " da Cláumík S".

PwàgraSó Único - (.)3 sócios quutistas, os mcuibros do Conselho Diretor c Diretores

dedaram, 8Db as penas da lei. que não estão impedido3 de exercer a admiMstmçào da
SocicdMe, por nomja conmituãond ou lã espCCiál, ou cm virtude de condenaçM
criminal, ou por encxmtramn-se sob os efeitos dela, a pena que veclc, ainda que

ttmporariamente. o acesso a cajrgo8 públicos: por crime fahmenúu. de premncaçào.
peita, ou suborno, concussão. peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema

Mancciro nmicmal, contra as normas de defesa da concowênáa, contra relaçõess de
consumo, a fc pública ou a propriedade.

DO FDm

Fica e!ejtD o foro da Camarca de Itapira, Esladn de São Paulo, para dirimir quajWucr
dúvidais sòbrr q presente instrumento, excluindo-se qualquer outro mais privileêadQ

que $éjH,

Este instrumento é assinado cm 3 ltrés) vlã3

Itapuã (sn. IS dc úgpgto de 2019-

JM8 PARTI ES LTDAL .A"

,A,' - , _ "Et
Andrea >3 evanatt - , ti sScusMl Stevana[lcp
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ANDRÉA STEVANATTO

\À j t

FELIPE STEVANATTO saMPÃN

i
F

---'-41K. ·ru

'" LUIZ STEVANATTO NETO

' Pe

"'M'""" '"KÂm VANATTO SAMPAIO
neste Eifr3 rrpre= par seu invcntarlante

Ttmgo Stcvarúmo & niptím .

,HMG, ,à%,Ü·L:±"
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,,
RENATA PACHECO 'L;

â:

ROGÉRIO &ANTOS.PACHECO

Dinmr Sçn!_des}aaç"âo cspecuíl nDmeados:
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

·' L' · " ·· 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 PèSsoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, joão Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

http ://www.azevedobastos ,not,br
E-mail: cartorio@azevedobastos,not.br
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DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bd. 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 A utenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes',

0DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do

Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de justiça do Estado da Paraíba, endereço http://çorregedoria.tjpb.jus.br/se|o-digita|/

A autent|çação chgital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a emprèsã CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICQS LTDA tinhã posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do docümento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/11/2019 08:40:46 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acorda com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, coma também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ou
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site .h,t,tps://autdigital.azevedobastos.not,br e informe o CódigQ de Consulta desta

Dec/anaçãc'-

Código de Consulta desta Declaração: 1397338

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 20/11/2020 17:02:19 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 24852011191652110794-1 a 24852011191652110794-28
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10,406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n" 13.105/2015, Lei
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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b47b7823c8c705a4çb33a3cebf8b757c58cc32f605257a137c7cb9bc9ce8c0 144ea4eb49329550caaa1d2044105
223721da660e794b015fb08d65cd3060e3013e
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ERQCURAçÃO

OUTORGANTE:

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA., sociedade empresária

limitada, com sede na Rcdovia ltapira-Lindóia, Km 14, inscrita no CNPJ/MF sob o
n,° 44 734.671/0001-51 e Inscrição Estadual n.° 374.007.758.117 e filial na Avenida Paoletti,
n° 363, mscrita no CNPJ/MF sob o n." 44.734.671/0004-02, e Inscrição Estadual
n.° 374.016.640.119, ambas estabelecidas na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo,
representada neste ato, na forma de seu Contrato Social, por 02 (dois) Diretores abaixo
assinados, nomeia e constitui seu bastante procurador a seguir:

OUTORGADO:

ADRIANO GOMES DOS SANTOS, brasileiro. casado, Coordenador de Licitações, residente e
domiohado na cidade de Kapirã/SP, na Rua lzidoro Bovo, n° 23 Bairro Nenê Cêga. portador
do RG n.° 30.329.399-8, CPF/MF n.° 281.036.848-13 e Carteira Profissional n ° 0073217
Série 00208.

PODERES:

Exclusivamente para o fim de representar a Outorgante nas licitações em suas várias
modalidades: concorrências, tomadas de preços, registro de preços, convites e demais
formas de licitação, inclusive oferecer lances previstos nas modalidades de pregão presencial
e pregão eletrônico, junto às repartições públicas, municipais, estaduais, federais e
autarquias, podendo para tanto, assinar recursos, notrficações, processos administrativos,
contratos e aditamentos junto a órgãos públicos, em especial junto ao Ministério da Saúde,
enfim assinar todos os documentos que se fizerem necessários e praticar todos os atos e
formalidades legais ao bom, fiel e cabal desempenho do presente mandato, que terá validade
até 31.12.2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte), ou até a data do término do
vinculo contratual com o Outorgado se este ocorrer antes desse prazo. lluti[ü 5ulw"'

Vedado o substabelecimento ,jG ,
SOT(lí(:' c, aç'q'o

W,mry{o dá çPl

apira/SP, 07 de janeiro de 2020. " 2?J
k -'ü ^,'1 " ,!., l -""' -' '" lblcLLLML@ S -C' " çç'çj

CRISTÁLIA PRODUT Q ICOS FARMACÊUT1 OS LTDA· ÇJQÇÇ'"
.!.d; ü) Santos Rxheco \ Karime Steva G«rNi

'. "F. 184.309.m-j7 ,,,,S\ \)(' CPF. 221 5¶
RG. 18.329.~ ,,,

,,,\1""' :'"::t': ,, F ':,:':3:""' Âf'i j:""' "'
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C UnódMie í - Rod napNa-Lndókâ. Km 14 - pcme PreCa . I - CEP ¶3970-970 - T0( 1Fe(19) 3843-96CX) Y(7 , ¶\,é" ' "'"G..
. , 't'CI n - Av. PãOMti, 363 - Nove ltapcm - 1laç»ra'SP - P ¶3974-070 - Cx. PO6tãí 124 - Ted 'F&x. (19) 3863-9500 " " '"'

CI in - Ay Nossa SenMjra Amunçào, 574 - Butantã . SãO RMq/SP · CEP 053594X)1 . THjFm (Ill 3T32·225O

Cl 1jMdado lV - Rod Monsonhcx Cbdoaldo de Pâtva (SP 147) km 46,2 - LcMuwnonto Naçoes UmdàS - CEP, 13 974-632 MpcmiSp - Têl /Fax (IB) 3813-8720

Edmcbo vwro - Rua PMre Eugêmo Lapes 361 - MorurNN - São Pmúo/SP - CEP 056¶5-010- TH /Fax (11) 37236400
O UnWde V - DMUO Laúnofarma - Rua Dr Tomàn Scwl 489- CoUâdSP - CEP 06711-270 - T0( /Fax (Ill 4613-5900



"L

_s"4
1(çUtd (J Ulimrü

oeira Oficial
Prevdenle da CPL

Ê

S
nm~
~rm jmm
"YI

*.

¢=µ

1

Tm

tm'"m -~
rr·

I 4

E ;;
ph
::

h
Tf
u

PP
"-e Ik
~ Pu

bP
N

~ tp
~

~ F

G> pb
TI
Pe
F!
N
u
µ
K F

I
PP
n

Fn

i

l
l " ' l

::

F ·
F d

h ·

U
u
d

h g

I

µq

a
* ::

1)\
-m

r

cm

=

m

E
=eam

em
=
m

=

=
ê¥·1

F—~

—g

G>

rm¶
m

àK
h q

g

K q

g

q I
Ti
TI
Ti

SQrQIQ

::' ,í::ií:g"'



Página l d 2
' Q

PODER JUDICIÁRIO

jUSTIçA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPj: 44.734.671/0001-51

Certidão n°: 16486277/2020

Expedição: 20/07/2020, às 14:28:52

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

de sua expedição.

Certifica-se que cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda ( triz

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

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimple ento

de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com d ito

garantido ou exigibilidade suspensa:

0000957-85.2012.5.04.0020 - trt 04' Região * '

0001095-52.2012.5.04.0020 - TRT 04' Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou pe hora

de bens suficientes.

Total de procemom 2.

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

Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 20 l, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superi r do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidad dos

Trilounais 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 r ação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação d sua

autenticidade no portal do Tribunal s.¥erior do Trabal o na

Internet (http://www.tst.jus.br). . 6\@
::::::"::::,::""""""'"' ,,\6:

A Certidão Positiva de Débitos Tragálhistas, com os mesmos e eitos

da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Le s do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do C PJ da
pessoa sobre quem versa a certidão o rico Nacional de Dev dores
Trabalhistas, cujos débitos esteja m exigibilidade susjpe sa ou
garantidos por depósito, bloqueio numerário ou penhçe$\d bens

,,,,mü"' ;;'oZ"" ¢,§y"
C ,j\\\O nO\
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÁQ CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

aluahzação cadastral,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL0

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

" "' "' " "' COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO "' "' '""'""'
44.734.6T1~1-51 QY0M972

MATRIZ CADASTRAL

CRISTALIA PRODUTOS QUlMlCÔ$ FARMACEUTICQS LTDA

' LIL n PO ES .A NELECN I AN ASlAi PÇIR'É

LABORATQRJO CRISTALJA DEMm

. [j . . I L I I I L
21.21-1-01 - Fabn~o mmmmnm pam uso humam

k

82.99-7-99 . OutraS aNvWdoa de Mwiç« pm~op p~p&Imeme às empresas não especWkadas anlerlormenbe
72.10-0-00 - Pesq~ e Wmhnerml em cNnchw fisicâ8 e naturahs
71.20.1.00 . Tèsmes e ^~

Ç GO EEESCRI

206-2 . $ociedade'

ROD (TAPkRA-LjNDOQA SM KM14

TD MUMCF"'3

13.974-900 Fk E$TANc|A¢mTALjA Wapira SP

ni? Co el n' "one
L|ç(TAcAQecR(5TALjAmMAR (19) 3863-9500/ [19) 3863-9536

SITLIAÇÁPCAOASWAL M 3tTUAÇÁ3CADA$TAAL í Sojume

"""" '""""' \Yê ho
"""""'""""^"""""' smj; e Ò':&\

S.|ua,â.3èspecà, ÕAU

wmMo

1-—· — " â \)(Mlíµ
!ü\\jt4'ÈQl ,,a Oficàa\

Aprovado pela lnsimção Normanva RFB n° 1 863, de 27 de dezembro de 2018 pt ME dá çPL

Emdida no dia 31/'08/2020 ás 09:38:07 (cIdã e hem de Brasllià). página: 1/1
p{es:¢e·'

CONSULTAR QSA VOLTAR 1MPRIMIR i

A RFB agradecea sua vIstta Para mformaçòes sobre pdltica deprivacidadee uso, chmatuu jailm¢ È"e'ta p,:of:t1)0

Eqyp , d, r"
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e 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: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPj: 44.734.671/0001-51

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina su
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 inscrito
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, o
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos d
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins d
certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, par
todos os órgãos ,e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação d
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais prevista
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, no
endereços "http://rfb.gov.br" ou "http://www.pgfn.gov.br".

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1,751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:05:04 do dia 21/06/2020 "hora e data de Brasília".
Válida até 18/12/2020.
Código de controle da certidão: F343.587B.1E8F.BA60
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento,

Sot(1iq weirci Sdüme .
'"'"'""°':'^"j.!,:;::'"" :,S'::,':°
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Consulta Regularidade do Empregador https:'icons ljlta-crf.caixa.gov.br/çonsultacrUpages/c nsultaEmpreg...
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 44.734.671/0001-51
Razão CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA

ocial:
Endereço: rod itapira-ljndoia s/n km14 l eazenda estancia cr l itapira l

SP l 13974-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o

Art. 7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Sêmico - FGTS.

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

validade:13/08/2020 a 11/09/2020

Certificação Número: 2020081301132799352454

Informação obtida em 28/08/2020 15:32:21

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

"'°Eí:!i::i:;i^'
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07/07/2020 0694598
P Cf ' à. —S Et

,.~ .. PODERJUDICIÁRIO

,,,,,,,,w.u,v, TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE MSTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO N": 1993806 FOLHA:1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a

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

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPj: 44.734.671/0001-51,
confQrme indicação constante do pedido de certidão.'"'""'"""""**""""**"""*****"""""""'"""""*""""""""*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura COmo autor (a)- São apontados os feitos com situação em tramitação já
cadastrados no sistema informatizadQ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPl n' 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1' Instância, mesmo que estejam em
Grau de Recurso,

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidão,

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (EIRELI, SIC, SIS, EPP, ME, MEI, LTDA)- . "\:'I',ka\"

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

, . wj'!, 'S'%,,:b\

«\"J"jq'
C,*

Esta certidão é sem custas. çn

'°'e:,m::'SÊ?í::p.u|o,,

,, ô Si\uqlallmíj i' "t e ApO'\o
EquiP ,. ,. r"
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de julho de 2020.
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..à. ; GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 28/08/202 15:33

· , SEcreTaria pa fazendaX
'S?' . .. .

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(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°: 20202429169

RAZÃO SOCIAL

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

037.935.751 44.734.671/0001-51

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acim
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretatia.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, 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 débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 28/08/2020, conforme Portaria n' 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

'"'?:!Ê:';;ÍÊ::,:'^'
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROV" A NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http'l, , '"q "'g°"'b' \\\y\ '\)éif\'jc\l(j

j"";::\;:'â': ?:° """" :,,:'::e?':ê:"
. ~

R\j
Válida com a apresentação conjunta do cartão original d i 'ção no CPF ou no CNPJ da .

Secretaria da Receita Federal do Minist rio da Fazenda.
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, r $'ãg" Prefeitura Municipal de Itapira Fj"' ' ,

. Secretária da Fazenda
.Rua joão de Moraes, 490 - Centro - ITAPIRA ?

CNPj: 45.281.144/0001-00 K® a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
PESSOA F|S|CA/JURÍD|CA

cmgo de Cacastro

000000623

Contribuinte CPF/CNPJ

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51

Logradouro Número Ccxnplumenlo

ROD ITAPIRA - LINDOIA 00000 KM 14

Bairro CEP

PONTE PRETA 13970970
Cidade UF

ITAPIRA SP

A Divisão de Controle de Amecadação da Prefeitura Municipal de Itapira, a pedido da pessoa interessada, CERTI ICA,
para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa F/SICA/JUR/D/CA acima referenciada não registra débitos com

os cofres públicos municipais, até a presente data, relativamente aos tributos /MOB/L/ÁR/OS e MOB/L/ÁR/OS gu são

da competência desta Municipalidade.
Fica ressalvado o direito à Fazenda Municipal de lhe exigir, nos termos da Lei, qualquer débito, tributário ou não, que,

posteriormente, venha a ser apurado.
A presente Certidão refere-se, exclusivamente, à situação do imóvel urbano e alcança os débitos inscritos na vida

Ativa da Fazenda Municipal.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE,' Via Internet no endemço www.Hapira.sp.gov.br.

CERTIDÃO, acima especificada, expedida por meio do Sistema Integrado de Arrecadação - SIA 7 conforme pedi o da

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

Emitida às 14:20:19 do dia 23/06/2020

Válida até 22/08/2020 SOfQl(j 01|Ut|tc 3Úublnc

E e cjt APOlCy
Código de Controle da Certidão/Número 12228746BOCCA01E Yomtwo çPI

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- gÕ@\(j
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRMEJRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRNATNO DE CASAMENTOS, INTERD0çÔES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Ay. Epttâoo pessoa ¶i45 Bairro dos Èstacjo8 58030-00 João Pessoe PB
Tel (83) R44-5404 l Fax (83) 3244-54M

http lPwww azevedobaslos not br
E -maid cam®azevedobaslos not be

k

DECLARAÇÃO DE SERWÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel Vâber Azevêdo de Miranda Cavalcantí. Waal do Pnmedo Registro Ctvd de Nasamenlos e Omos e Pnvahvo de Casamemos, lnlerdiçDes e
Tutelas com atnbutçâo de autenticar e recmhecec firmas da Comarca de joão Pessoa Capital do Estado da Paraíba. em virtude de Lei, etc

DFCLARA para 09 dewdos fins de dwedo que o documento em anexo denúhcado wUwduMmenle em cada Côdgo d6 AuNnbcaç9o Dgd8/' Ou na
reCenda sequênoa fot autenbcados de acordo com as Legtslações e normas wgenfes'

DECLARO amda que para garantir transparênoa e segurança junchca de todos 09 atos onundo8 dos tespechvo$ se'viços de Notas e Registros Ou
Ê3tâcjo da Paraíba a Corregedona GerM de justiça editou o Provwnenfo CGJPEJ N° (X)312014 defermnaMo a mseeçào de um cóchgo em ledos os
atos notcmm e 'egst'ais assmn cada .Sdo Chgdal de Fkscahzaçào Ex1rajudroa| contêm um côchgo Lb¶0CO (por exemplo Selo Digital: ABC123¢&
XlX7) e dessa forma 'Ma 8LÁenhcaçâo yocessada pesa nossa Serventia pode sec ccmfwmada e Anficada tamas vezes quanto 10( neoessáno
através do sac do Tntxmal de Justiça do Estado da Paratba endereço http h'corregedona tjpb |u3 brtsek>-dgiRaU

A auhmhcação dcgW do cxxumemo faz prova de que nâ data e hora em que eta Icm tuahzMa, a efWre$a CRISTALJA PRODUTOS QUIWCOS
FARMACEU17CO$ LTDA tinha posse de um documemo com as mesmas caraãensbcas que bram reçxoduodas na cOpa autenbcada sendo da
empresa CIUSTALLA PRODUTOS QLMMCOS FARMACEUT1COS LIDA a responsaNhdMe tinca e exduswa pela KjoneKlade do doamento
apre3entado 0 este CartOno

Esla DE CURAÇÃO fcjt emdi<ja em 25111/2019 00:40:20 (hom local) através cio ststema cie autenlmção chgdal do Car1òno Azevêdo Bastos. de
acmo com o Ari r lOP e $cu3 §§ 1° e 2° da MP 2200/20Oi, como também, o documento e(etrômco aulenUcado contendo o Ceddicado Chgttad do
htülM do Cartono Azevêdo &3$10$, pcxIerá 9èc sucdMado diretamente a emµesa CFU8TAIJA PRODUTOS QUIWCOS FARMACEU11COS LTDA ou
ao cmôno pelo endereço de e-mail mmentm@azevedobastos not be

PMâ mformações mats detalhadas deMe ato, acesse o sac MX,'3, .'ul"-hg'!g! e bntorme Cl Côdg'o de Consuha desta

C~ de Consuka [»C6çàO: 1397339

A consdta desta Dedacaçào estará dtsponlvel em nosso sac aie 2O/11/2020 17:02:19 (hem bocal)

'Código d0 Auwmc»çbo DigbtM: U852011191652110765-1 a 24852011191652110765-10
'Leg4laçõm VigonWs: Lei Federal n° 8.935/94, i.e Federal rf 10.40612002. Medida Prcmsôna rf 2200/2001. l-ct Federal n° 13 105/2015, Lei
Estadual n" 8 721/2008. Let Estadual ri'"' IQ. ¶32/2013 e PmvwneMo CGJ N" 003/2014,

(j refendu e verdade dou té

CHAVE DKMTAL

(K)OCi5b ¶d '
522372182b~5f865%38aed800b2c7fa¶a3
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

4' r 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 Bakrro dos Estados 58030-00. joão Pessoa PB
Tel : (83) 3244-5404 l Fax (83) 3244-5484

http://www azevedobastos.not br
E-mail: car1ono@azevedobastos .not,br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel Váüjer Azevêcio de Miranda Cavaicanti, Ofioai çíq Primeiro Registro Civü de Nascimentos e ÓbitQs e Pnvahvo de Casamentos. Interdições e
Tutelas corn atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de joão Pessoa Câpíw do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direhto que, o documento em anexo identificado indtvWualmente em cada Código de Autenticação Dtgital' ou na
"eferida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'

JECLARO ainda que. para garantir transpârência e segurança µjridicâ de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou q Provimento CGJPB N' 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notórias e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudaal contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e aessa form, cada autentkação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do $|te do Tribunal de justiça do Estadc da Pamiba, endereço http //comegedoha.tjpb jus.br.'seIo<NgitaU

A autenimçâo digitd do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi reahzada, a empresa CRISTALLA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA tmha posse de um documanto com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenbcada, sendo da
empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICQS FARMACEUTICOS LTDA a mponsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este CartOno

Esta DECLARAÇÃO foi emmcia em 25,/11/2019 08:39:47 (hora local) através do 9swma de autenticação &gíta1 do CartOno Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°. 10' e seus §§ 1' e 2' da MP 2200i2®1, como também, o documento eletrômco autentcado contendo o Certificado Digitai do
titular do CartOno Azevêdo Bastos, poderá ser scHiotado dírettamen(e a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ou
ao Canório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.nol.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site h.t.lps ""au[d|g|ta| azevedc)tjast(]s not Dr e informe o Código de Consulta desta
Declaração

Código de Consulta desta Declaração: 1397340

A consulta desta Declaração estará chsponivel em nosso site até 20/11/2020 17:02:19 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 24852011191652110733-1 a 24852011191652110733-10
'Legidaçôes 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
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