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Itabuna, BA, 29 de julho de 2020.

De: Diretoria Administrativa/Financeiro

Para: Licitação e Contratos

Assunto: Aquisição de produtos.

A presente Comunicação Interna tem como esc:opo levar a sêtj
conhecimento urna necessidade constatada no âmbito da Administ"ação F'úbiica,
bem como sohcitar suas providencias no sentido de atender referidas
necessidades.

Entre outras demandas, cerno em todo e qualquer ente público, mormente ô
seguimento hosp,talar, a Administração se reve'a carecedora de pmjutos/insumos
os mais diversos como Material Médico Hospitalar (Luva Cirúrgica - Tamanhos
de n° 7.0 - 7.5 -- 8.0 e 8.5). Tal solicitação que ora se faz para atendimento, tem
como escopo atender aos pacientes desta umdade hospitalar. DiantE de quadro de
tamanha complexidade com o enfrentam 3nto a pandemia do Novo
CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID - 19), b'jscamos um direcionamento ao
atendimento às necessidades vitais impostas aos pacientes atendidos neste
hospital. Contudo faz-se necessário uma compra emergencial desse material
mediante cancelamento de ata 11° 108/2019 lotes 15 da emp'esa ganhaccra do
processo 1icitató,"io onde a qual informa que o valor quantc ao material |i.3itado
estava em discrepância ao valor cIe hoje no mercado nesse tempo de pandemia.

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 proceditnentos, sejam
quais forem re|ac:'onados ao melhor desempenho desta entid ade.

Destarte, solicitamos a contratação de empresas com ertificação ("
devidamente credenciadas para o fornecimento dos 3roduto$ acima descritos tudo
em consonância com o disposto ria Lei 8.666/93

7
Í ' u9,

Roberto ma Pacheco Junior cie ' A . bay c a Roche

Presidente da FASI Diret dmin rativ.YFinanciziro
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REQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE uso HOSPITALAR 2020 PARA COMPRA POR DISPENSA

.
ESPECIFICAÇÃO

ITEM UND Quant.
LOTE 01

Luva Cirúrgica n° 7,0 - Luva cirúrgica estéril e com rigoroso controle de qualidade, oferecendo segurança ao

profissional em todos os procedimentos indicados para seu uso. Embaladas individualmente em pares, em papel

l cirúrgico oferece adequada barreira microbiana, mantendo as luvas estéreis. Levemente talcada pam maior PAR 1200deslizmmento e conforto durante a colocação da luva, é hipoalergênica (não contém substâncias que possam provocar

reações à pele), confeccionachs em látex para procedimentos invasivos ou q ue exigem esterilização dos materiais.

Luva Cirúrgica n" 7,5 - Luva cirúrgica estéril e com rigoroso controle de qualidade, oferecendo segurança ao

profissional em todos os procedimentos indicados para seu uso. Embaladas individualmente em pares, em pcipel

, cirúrgico oferece adequada barreira microbiana, mantendo as luvas estéreis. Levemente talcada para maior PAR 2000
" deslizamento e conforto durante a colocação da Juva, é hipoalergênica (não contém substâncias que possam provocar

reações à pele), confeccionadas em látex para procedimentos invasivos ou que exigem esterilimção dos materiais.

Luva Cirúrgica n° 8,0 - Luva cirúrgicq estéril e com rigoroso controle de qualidade, oferecendo segurança ao

profissional em todos os procedimentos indicados pant seu uso. Embaladas individualmente em pares, em papel

cirúrgico oferece adequada barreira microbiam, mantendo as luvas estéreis. Levemente Calcada para maior

3 deslizamento e conforto durante a colocação da luva, é hipoalergênica (não contém substâncias que possam provocar PAR 2000

reações à pele), confeccionadas em látex para procedimentos invasivos ou que exigem esterilização dos materiak

.. Luva Cirúrgica n" 8;5 - Luva cirúrgica estéril e com rigoroso controle de qualidade, oferecendo segurança ao

profissional em todos os procedimentos indicados para seu uso. Em bahtdas individuMmente em pares, em papel

4 cirúrgico oferece Mequada barreira microbiam, mantendo as luvas estéreis. Levemente tateada para maior PAR 1000deslizamento e conforto durante ai colocação da luva, é hipoalergênica (não contém substâncias que possam provocar
reações à pele), confeccionadas em látex para procedimentos invasivos ou que exigem esterilização dos mnteriais.

Itabuna, 16 de Julho de 2020

Su-exRDm-
Stela Marcia M. C. Rios

coord. Almoxarifado
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i DE CONTRATOS
LUIS EDUARDO MA&4LHAE5

Itabuna-BA, 21-07-2020

JUSTIFICATIVA

CANCELAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 024/2019

REFERENTE À ATA 108/2019 LOTE 15

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 204/2019

C

©

Frente a Pandemia de corona virus e a alta procura de materiais médico hospitalares no

Mercado Nacional e Internacional, pois a matéria prima vem da Ásia o preço subiu de forma

desproporcional ao arrematado pelo fornecedor em questão, foi feito todo levantamento de informações

na Grande indústria e evidenciou-se que o preço subiu mais de 80% do valor formalizado em licitação .

Neste contexto foi realizada uma investigação onde foi evidenciado que através de notas fiscais

fornecidas na época da licitação e atualmente foi comprovada a impossibilidade da referida empresa

seguir com fornecimento.

Neste Contexto a melhor reso|utlv|dade pra Fundação de Atenção de Saúde de Itabuna foi o

cancelamento do lote 15 REFERENTE À ATA 108/2019 JCN Comércio e Empreendimentos Eireli

INSCRITA NO CNPj: 22.652.688/0001-27,

Frente a todo exposto e ao pedido de reequiHbrio observou-se que causaria impacto negativo

ao orçamento da FASI pois o preço solicitado ultrapassa o teto permito pelo TCM e o cancelamento foi

realizado convocando os próximos colocados sem sucesso obrigando o Hospital a adqutrir estes

insumos via compra direta pois os serviços prestados pela FASI não podem parar. As tomadas de

decisões estão todas pautadas nos princípios de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade

e Eficiência otimizando a aquisição dos produtos e consequentemente ao paciente alocado na FASI,

"Y ~£dbm \CC·o ekr, "A,,,
avidson Viana Dos Santos

FISCAL DE CONTRATOS

Avenida Fernando Gomes Oliveira sIn - Bairro Nossa Senhora das Graças - ltabuna/Bahia - CEP 45.601-554
CNPJ 02.762.633/0001-62 - PABX 73 3214-1643 Fax 3214-1620 - E-mail: diretoria.hblem@hotmail.com
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. MAPA ANALÍTICO 0087.2020 AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS 21.07.2020
LOTE 01

. . CIRURGICA INSTRUMENTAL SUPORTE NASBRAN MÉDIA TOTALItem Descrição Und Quant GRAPIUNA SÃO JORGE

Luva Cirúrgica n" 7,0 - Luva cirúrgica estéril e com rigoroso controle de
qualidade. oferecendo segurança ao profissional cm todos os procedimentos
indicados para seu uso Embaladas individualmcnte em pares, em papel

1 c'rúrgtco oferece adequada barreira microbiana, mantendo as luvas estéreis PAR 1200 R$3,40 R$3,15 R$3,09 RS3,30 R$3,24 RS 3.882,00
Levemente tateada para maior deslizamento e con orto durante a colocação
da luv& é hipoalergênica (não contém substâncias que possam provocar
reações á pele), confeccionadas em látex para procedimentos invasivos ou
que exigem esterilização dos materiais

Luva Cirúrgica n" 75 - Luva cuúrgtca estéril e com rigoroso controle de
quahdadc, oferecendo segurança ao profissional em iodos os procedimentos
indicados para seu uso Embaladas individualmente cm panes, em papel

2 "rúrgico oferece adequada barreira microbiana. mantendo as luvas estCreis PAR 2000 R$3,40 R$3,15 R$3,09 R$3,30 R$3,24 RS 6.470,00
Levemente talcada para maior deslizamento e conforto durante a colocação
da luva. é hipoalergèmca (não contém substâncias que possam provocar
reações à pele), confeccionadas em látex para procedimentos mvasivos ou
que exigem estenlizaçào dos materiais

Luva Cirúrgica n° 8,0 - Luva cirúrgica estéril e com rigoroso controle
de qualidade, oferecendo segurança ao profiss|ona| em todos os
procedimentos indicados para seu uso. Embaladas individualmente
em pares, em papel cirúrgico oferece adequada barreira microbiana, l

3 mantendo as luvas estéreis. Levemente talcada para maior PAR 2.000 RS3,40 R$3,15 R$3,09 R$3,30 R$3,24 ' RS 6.470,00
deslizamento e conforto durante a colocação da luva, ê
hipodergênica (não contém substâncias que possam provocar
reações à pele), confeccionadas em látex para procedimentos
invasivos ou que exigem esterilização dos matérias

l
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Luva Cirúrgica n° 8,5 - Luva cirúrgica estéril e com rigoroso controle "
de qualidade, oferecendo segurança ao profissional em todos os
procedimentos indicados para seu uso, Embaladas individualmente Cf
em pares, em papel cirúrgico oferece adequada barreira microbiana, 7

4 mantendo as luvas estéreis. Levemente tateada para maior PAR 1.000 R$3,40 R$3,15 R$3,09 R$3,30 R$3,24 RS 3.235,00
deslizamento e conforto durante a colocação da luva, é
hipoalergênica (não contém substâncias que possam provocar "
reações à pele), confeccionadas em látex para procedimentos
invasivos ou que exigem esterilização dos materiais.

TOTAL DO LOTE R$20.057,00

l

l " , L>~_--

Cotaçã0 ·HBLEN|
Leonard0 Benedito pinto

Coofdenador

.
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SUPORTE MEDICAMENTOS

MATTQS OLJVEJRA COMÉRCIO DE MEDKAMENTOS LTDA

RUA GUILHERMINO NOVAIS, 09, RECREIO. VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA

TELEFONE: (77/ 3425-9450 - FAX: (77/ 3425.9461
|i¢jtacao@5Uportemedicamentos.com

C,,

MODALIDADE;

COTAçÃO

ITEM DESCRIçÃO UNIO QUANT VLR. UNITARIO VLR. TOTAL

Luva CíNrgtca riv 7,0 - Luva cifur€ica estéril e com rigcmso

controle de qualidade, oferecendo segurança ao pTQfissfona|

em todos os procedimentos mdiçados para seu uso. Embaladas

individualmente em pares, em papel cirúrgico oferece

1 adequada barreira microbiana, mantendo as luvas estérets. R
, . PAR 1.200 R$ 3,09 $ 3 708,00Levemente talcada para maior deslizamento e conforto

durante a colocação da luva, é hümlergênica (não contém

substâncias que possam provocar reações à pelej,

confeccionadas em látex para procedimentas invasivos ou que

exigem esterilkação dos materiais

Luva C|rúr8lca riv 7,5 - Luva ¢irürgbca estéril e com Ngoroso

controle de qualidade, oferecendo segurança ao profiwonaI

em todas os procedimentos indicados para seu uso, Embaladas

individualmente em pares, em papel cirúrg$co oferece

2 adequada barreira microbiana, mantendo as luvas estáéfs. PAR 2.001) RS 3,09 RS 6.180,00
Levemente talcada para mabor deslizamento e conforto

durante a colocação da luva, é Fnpaalergênica (não contém

substâncm: que possam provocar reações à pele),

confeccionadas em látex para procedimentos mvasNos ou que

exigem esterilização dos matertats

Luva Cirúrgica n9 8,0 - Luva cirúrgica estéril e com rigoroso

controle de qualidade, oferecendo segurança ao profissionai

em todos os procedimentos indicados para seu uso. Embaladas

individua1mente em pares, em papel cirúrgico oferece

3 adequada bameira microbiana, mantendo as luvas estéreis. PAR 2.000 RS 3,09 RS 6.180,00
Levemenlo talcada para maior deslizamento e confor1o

durante a colocação da luva, ê hipoalergênica (não contém

wbstâncias que possam pcovocar reações à pele),

confeccionadas em látex para procedimentos invasivos pu que

exigem esteritãzaçâo dos materiats.

Luva Cirútgica nQ 8,5 · Luva cirúegica estéril e com rigorosQ

controle de qualidade, oferecendo segurança ao profissional

em todos os procedimentos inchcados para seu uso. Embaladas

individuatmente em pares, em papel ¢irjjr€ico oferece

adequada ba rreira microbiana, mantendo as luvas e$tére¶s-
4 . PAR LODO RS 3,09 RS 3.090,CK)

Levemente talcada para maior deshzamento e conforto

durante a colocação da luva. è hipoalergênica (não contêm

substâncias que possam provocar reações à pele),

confeccicmadas em látex para procedlmentos invasivos ou que

exigem esterilização dos matenais.

TOTAL DA PROPOSTA: #NOME? R$ 19.158,00

t

l

VITÓRIA DA CONQUISTA, 21 DE JULHO DE 2020
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MATTOS OLIVEIRA C OMERCIO DE
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FASI - FUNDAçÃO DE ATENçÃO À SAÚDE DE JTABUNA

Av, F«nando Gomes OBivdm, S/N° Nq$$ee S. das Graçm haburia - Bahta CEP: 45.601-554
CNPJ - 02.762.633-0001-62 |n$Griçàç| Emadual, ktmln Municipd: 20.257
E-mail: ccmcaUas(@gmaü.com
cmato: Lmnardo
Fme: (73) 32144677

COTAçÃO 0087.2020 AQUISIçÃO DE LUVAS CIRÚRCACAS

Á Emµesa:lNSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELJ

comato: FREDERICO
Cidade:ITABUNA

Fom: 73.3617-7289
Emnail:lic itac oes@instrumentaka Qj Mge.combe

OBSERVAçÃO:

a) Solicitamos cdocar preços pata os mMehais abaixn dischminMos:
b) cjbhgmório a aplicação do carimbo do CNPJ, como também a data b assinatura na resposta da cxjtâçãu
g) Cem que podem8 cantar com a vossa cdabaraçào, desde já

DATA: 20 l 07 l 2020

nm Esmweu5o mmrkl UMd Qwm. Pmço UM. Pra;otota1

LOTE DI

Ijm Cirúrgka n" 7,0 - [.uva ciTLirua oláil c cam r¥olosu cuntrük de quabbdq

dércc;mã' 8@4ÀNElçâ ao an todus cis pro«dimm1w mdm&i para ism Wo.

Embaladas indmduahnmW an pues, em papd çàiirlglççt adujmda bmuwa

1 meinmdo as Íuvm ¢stàms, LcvüméM© tmua pua uwioír &sluamenLo ç PAR 1200 R$3,15 R$&780,00

~rjrLo duràute a çokmWão u C hipo'akrgàúm (ruin comàn substàncW que

p~un pTcwo¢Ar rimyõ¢s ii wk), cünt"«cicmdm cm W'cx para proctdimcntos urvash'as ou

que ¢x¥¢m dos mümús

Luva Cirúrgica n" 75 - Luva arúrpca csllail C cum controlc dc quahdadc.

atãccmdo 5q%urançià ao proiimcmal an kAw lis pro«dimmú« indtcados pam seu usu.

Emkíl^ lndMduàthna]Le em pareS "m pn'pd "irúwpco oláece adeq~ baureua
2 microbima. mammdo as Íúv&i estàets Levcmcnte Lakada pua imíor dcskatmmtü ¢ PAR 2000 R$3,15 R$6.300,0'0

=tbm dunum a ljwt hrvZ e hlpQakrgà»ça (TIÃo contêm subsütmx que

Ws$am prí^vocar rW"õ€5 à WIt"). em liixx patra prcwedimcnLos inwsivw ou

qlb¢ ex¥cm mcril1z3çãEl &&iS materkw

Luva Cirúrgica n"8,0 - Luva cirúrgica emèril e com rigoroso controk de

quaMade, dwecendo 6egurança ao µrmaonal em tcxjo6 06 prcGedimemo6
ihdiGado6 para 6cu ugo. Emba|ada6 hvdNiduabmme em em papeá tãtütgico

3 derece adequada barrdra rrucrobiana, mantendo â8 luvas e8térá&. Levemente PAR 2.000 R$3,15 R$&300,00
takada pata maior deslizamento e contcu1o durante a cdoc»ção da luva, é
hipçdefgêniGa (não txintém substàndas gus possam provocar maçOm à pele).

cxMecdmadm em látex para procodiment^ invadvos ou que exigem

~erNzaçâo cjo6 maSeriâs.

Luva Cirúrgica n' 8,5 - Luva cirúrgica esstêril e cxjm rigorow controle de

qualidade, denmndcí 'segurança açj pMissicmd em t®os 06 proc:ediment«

indicMos para 6cu u&o. Embaladm individualmente ímri paro, em papel ciirúrgmo

4 derece adequada barrieira Hc»obiana, mantendo as luvas estérek. Levemente PAR 1,000 R$3,15 R$3.150,OQ
laicada para maiar deslizamento e conforto duiante a rAocação da Juva, ê

hipoalengênica (não cxmtém wbdâncias que possam provocar r'sações á pde),
cimfecàonada em látex para procedimmtm invauvm (mj quü exigem

e&tEnkzação d« malehak.

, ' ,, ' , TOTAL _ _ R$19.530,%

CoMonne saçitação acima, 1Mormamos o vaW unitário e tchal dos Kens em descrição.

Prazo de Entrega

Data: 2Q l 07 2020

Z 3V©
Assinado de fuma digiud pnj'
FREDERKQ DE ANDRADE

Dadüs: 2(J2CLOL20 1 ]-AS:U2 ·(J3'(W

Assinatura e nome do responsável
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FASI -FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA

Ây, Fernando Gomes Oliveira, S/N° Nossa S- das Graças Itabuna - Bahia CEP: 45.601-554
CNPJ - 02,762-6330001-62 Inscrição Estadual Isento Municipal: 20-257
E-mail: cotacao.fasi@gmail.cóm
Contato: Leonardo
Fone: (73) 3214-1677

COTAÇÃO 0087.2020 AQUéSIçÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS

á Empresa:e ir<·j E'l.- u2R g Ü'jc1 u sjâ e:'"ri.& PQ'ú t'j. w."mí'. i_.:b F' 3) "
Comato: Cd S :Íj E7 Ft Fone, \3; íjz- qcjG3
Cidade' J T1J CL' lj f Bi"' E-mail:

OBSERVAÇÃO:

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

data23 /O'* l

C

'%w

TTEM E%p0dfiaçib do mútomi Unkl Quant. Preço Unit. pmçotcml

LOTE 01

Luva Cirúrgica n" 7,0 - Luva árúrgk» estéril e com rÉoroso controle de qualidâdq

ofèmmdo segurança ao prufissiond cm (odcw os pTuç¢dim¢nto$ indica&N pam seu uso.

tmbdadaL4 Mdividuãhncnte em pa'uµ 'm' papel 'i'iírgko otèime adequada barreira Ô

1 microbima. mmçcndo as luvas çstáüs. Lemncntc Lalcada para maior dcslizamemo c PAR 1200 eS ;jj,4Õ a 4 Cd I
conftmo durante a colocaçào da luva é hipckákmmca (não cantem mbsLãncus que

possam pruvucar reações à pckk confeccicmadas cm lákcx para imxxdimcntos immsh'os ou

quç exigem cwI¢nlizaçâio dos mMeriais-

[.uva Cirúrgica n" 7,5 - Luva arií®ica estçti] c com umErok & qualidade,

cgrmcçndc) scgurança ao mfiNKmd an lochs os pr~dimmtos indicados para kü uso.
Embaladas individuahnmm em pam an papel cirú®co oferece adequada banüra

2 mic«bima man%do à¶ him «táuis. Levmnmie (akada pua maior &slizamcnto ç PAR 2000 CS ' ,4O G~0
conforto durante a colocação da luva C hifx'dmènica (não contém Mmânçias que

Ixmam pmmçar à pckk cmf&chmadas ctn láEcx para procc&ncmos invasiNos ou
cpc c'xigmí csmilização dos mataÍÚL

Luva Cirúrgica n" 8,0 - Luva cirúrgica eMéril e com rigoroso controle de
quahdade, demcendo segurança aq prçdissiònat em todos os procedimentos
indicados para seu uso Embaladas individualmente em pares, em papel cirurgico Scz bujqo

3 Merece adequada barreira microbiana, mantendo as luvas estéreis, Levemente PAR 2.000 ç?Eb 3a O i
takada para maior deslizamento e conforto durante a colocação da luva, ê
hipoalergèmca (não contém substâncias que possam provocar reações à pele),
confeccionadas em látex para procedimentos invasive Qlj que exigem
esterihzação dos materiais,

Luva Cirúrgica n' 8,5 - Luva cirúrgica estéril e com rigoroso conbole de
qualidade, oferecendo segurança ao profissional em todos os procedimentos
indicados para seu uso. Embaladas individualmonte em pares, em papel ctrúrgico

4 oferece adequada barreira microHana, mantendo as luvas estéreis, Levemente PAR 1.000 ES a u 'C) 3-4QQQOtalcada para maior deslizamento e conforto durante a cdccação da luva. ê
hipoalergênica (não contém substâncias que possam provocar reações à pele).
ççjnfècçkjnadas em látex para procedimentos invasivos ou que exigem
esterihzaçâo dos materiais

TOTAL Zj.DBjj ,QO

Conforme solicítaçao acima, informamos q valor unitário e total dos itens em descnç'ao.

Prazo de Entrega

Data" l l

"" . "' dr' "' _ "'
Assinatura e nome do responsável

' )j°kpjNj

07620987/0001-967

CIRURGICA GRAPIUNA C~. M
PRODS HOSPITALARES LYDA

RIJA DA REPÚBLICA, 42 JMNDQM M ALÁ
LOJA 01 E U2 CtP 46^rb4~

L 11ABUNA - BA
J
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FASI -FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA

Av. Fernando Gotrbs Oliveira, SIN" Nossa S. das Graças Itabuna - Bahia CEP: 45,601-554
CNPJ - 02.762E33OCK)1-62 Inscrição Estadual: Isento Municipal: 20,257
E-mail: cotacao.fasb@gmail.com

Contato: Leonardo
Fone: (73) 3214-1677

COTAÇÃO 0087.2020 AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS

==~ Cbrn ua1k:,l ~ÜtáeDt^., 3ej3 jIa:'

cidad":gü nO -1?LJ E-mail:

OBSERVAçÃO:
a) Sokbmos colocai preços para os materiais abatxo díscrimmdos:
b) Obrigat6rio a a$icação do carimbo do CNPJ, como também a data e assinatura na resposta da cotação
C) Certo que podemos contar com a vossa colaboração. desde já agradecemos

.Ê

DATA: l l

[TEM EÈp0dfk&ção do matorial Unld Qum, Preço Unit- Pr%O ~1

LOTE (ii

l

Luva Cirúrgica n" 7,0 - Luva cirúrgica catéril e òcnn ngo«m conwok dc qudida&,

otère¢endcj segurança ao µ'ohssionai em codos os procedimen4 indicados para &cu wo.

Embaladas MhNfuahnmte em pares. em papel ciriirgjco ofcmc adequada bmára

1 micro~ mmtcodo as luvas çsIàà$ Lewmente calcada pan maior ckslizamcnto u PAR 1200 ia 3,,3o a 3 ÁéOf go
canfano durante a cokcaçào da )uv& C hipoákrgênica (não «mtém subNlànáá% qu¢

pruvocar reações à pek). çQmè¢çhmdeL% m látex para procedimcmos iemnívds ou
que ¢xÈml Merüizàçào cbs material&

Luva Cirúrgica n" 7,5 - Luva cirWgica ¢$téfü ç com rigmcm umtrok dc quàlida&,
dámmdct se^urança ao profssãonal cm todos os pfoçcdim¢n|cN indicad« para sçu Ll'¥[j.
Embalada8 indMduahnente em pam m Npd ciru®co õt"et'èç¢ mkquada banuim

2 microbiana, mantendo luvas estérús. Immmcmtc takada para maior ckslizamença ç PAR 2000
cunfanlo dwame a cokxação da hna uúNakqgemça(nàcl contêm sutmâncH que e$ o,3 O ucõ6a)t cd
pcnsmr [K'lwxm" reações à pele). ccmt&ciom& cm látex para prr=dimcntm hrvash'cm ciu
que exjgmi maihzação dos matcriÀs.

Luva Cirúrgica n" 8,0 - Luva cirúrgica estéril e com hgcmso controle de
qualidade, d'êrecendo segurança ao prdssiond em todos os procedimentos
lndcados para seu uso- Embaladas indMduahmrU em pares. om papel cirúrgico

3 oferece adequada barreira micmbiana, mantendo as ]uvà3 estéreis Levemento PAR 2.000
Falcada para major deslizamento e conforto durante a çoioçaçãcj da 1uva,ê a303o eié: C CD( CD
hipodergènica (não contém substâncias que possam provocar reaMs à pele),
çç)nfeççÍDnadas em látex para ptocedimentos invasivos ou que exigem
esterihzação ck's materiais.

Luva Cirúrgica n' 8,5 - Luva cirúrgica estéril e com rigoroso controle de
qualidade, oferecendo segurança ao profissional em todos os prcmedtmentos
indicados para seu uso. Embaladas individualmente em pares, qtt1 papel cirúrgico

4 oferece adequada barreira microbiana;mantendo as luvas 0!5térels. Levemente PAR 1.000 e 3 . :xq CO
bicada para maior deslizamento e con orto durante a colocação da luva, é 1?Èü3 3 O
Npoaiergêriica (não conbém substâncias que possam provocar reações à pele),
confeccionadas em látex para procedimentos invasivos qu que exigem

osterMzação dos materiais.

TOTAL " Àj6

Conforme solicitação acima, informamos o valor unitário e total dos itens em deseriçã«

Prazo de Entrega

Data: l l r" ' ?a 2 '8,52ZI®(J1·U4'
^'"""""'°" " çZít "1j" " c_ " ) " Fj "G " ":'·' Df !AAU"R,P,L

," " 'ti: LÀÍÀ LIDA·
j l u . r,' i?5 Térreo
7c) - CEP 4 5,GQ0-770 ""::$

L. TABUNA- BA ·:zij
N. · K .

,

i

.m' ac:--
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DESPACHO

1. Autorizo a Contratação da empresa Mattos Oliveira Ccjmercio de

Medicamentos Ltda;

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

direta e:

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

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

a autuação do processo licitatório l inexigibilidade l dispensa:

C

C

Itabuna, 30 de Julho de 2020.

Roberto ma Pacheco júnior
Diretor Presidente

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -BahiaTel.: (73) 321 4-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 042/2020

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0228/2020

PARECER

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE uso HOSPITALAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, II e IV

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

I - PREÂMBULO

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

OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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 a,quisição de n?aterial dçgsç' k,ospitalar - luvas cirúrgicas tan?,anh,QS

de n. 7.0 - 7.5- 8. O e 8. S), sem que haja procedimento licitatório, informando que há o interesse

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

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

II - DAS INFORMAÇÕES E JUSTIFICATIVAS

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

autos na data de 29/07/2020, objetivando a consulta acerca da legalidade de contratação de

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

aquisição do medicamento.

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

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

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

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

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

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

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - C EP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel : (73) 3214 -1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (20 ] 9-nCoV) por meio da publicação

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

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

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

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

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

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

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

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

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

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

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

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

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do Coronavírus de que trata esta Lei;

l- Considerações Preliminares desta Assessoria

C)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: {73) 321 4-1 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62



4

+Suss:z:. ,uE,t!,S,!,,o, #1 asseSsoria
'"Ú"" "' '""""" """" JURIDICALUIS EDUAMDO MAGALHÃES

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

instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações

administrativas.

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

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

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

III - DA FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO

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

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

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

gestor pode prescindir da seleção formal prevista neste estatuto.

As hipóteses de ressalva encontram fundamento no próprio texto constitucional, 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 especi)ícos na legislação".

A dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a Administração
C e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93. Observa-se que a lei

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

sentido é a lição do renomado Jessé Torres Pereira Júnior:

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

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 32 )'-1 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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Nesse sentido, cabe ao ente público assegurar a todos. conforme está expressamente descrito no

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

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

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

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

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

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

lV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ouO
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao

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

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

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

serviços gerais para a Administração.

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

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

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

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

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

sentido de que:

(...) sem prejuízo do cumprimento das formalidades previstas no art. 26 da Lei
n° 8.666/93, é possível a contratação direta de obras, serviços (continuados ou
não) e bens, com fulcro no art. 24, IV, da referida norma legal, se estiverem

presentes, sim ultaneamente, os seguintes reg uisitos, devidamente
demonstrados em processo administrativo próprio: a) a licitação tenha se
iniciado em tempo hábil, considerando, com folga, os prazos previstos no
Estatuto Fundamental das Contratações para abertura do procedimento

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 321 4-1 600 - C NPJ 02.762.633/0001-62
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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 sej& que tal fato não possm em hipótese
alguma, ser atribuído à culpa ou dolo do(s) agente(s) púb1ico(s) envolvido(s);

C) a situação exija da Administração a adoção de medidas urgentes e

imediatas, sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. públicos ou particulares;
d) a contratação direta pretendida seja o meio mais adequado, efetivo e

eficiente de afastar o risco iminente detectado;

e) o objeto da contratação se limite, em termos qualitativos e quantitativos, ao
que for estritamente indispensável para o equacionamento da situação

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

emergencial;

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

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

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

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

valores. Explica:

O direito (público, especialmente) é posto para assegurar a realização de
certos fins (valores). Quando se constrÓi a norma jurídica, considera-se uma

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

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

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

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

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

estabelecida como regra geral.

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

fundamental.

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n° - C EP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - Cnpj 02.702.633/000)-62
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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

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

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

preservação do patrimônio público.

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

C Emergência no Município de Itabuna, Decreto n.13.608, com alterações promovidas pelo
Decreto n.13.609\2020, como medida de combate e prevenção, em face de confirmação da

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

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

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

necessário à aquisição desses medicamentos.

IV - CONCLUSÃO

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

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

necessidade, de acordo com a sua necessidade.

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

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

fato noticiado e que ensejará a celebração do termo.

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

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

condições negociais.

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.6004XX) - Itabuna -Bahia
Tel.: |73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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Isto posto, concluímos que há possibilidade jurídica. desde que cumpridas as providências de

praxe e atendidos os apontamentos:

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

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

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

ato administrativo;

C)

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

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

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

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

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

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

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

É o parecer.

ltabuna-BA, 30 de julho de 2020.

Miche e F rrÔco
Assessora Jurídica
OAB-BA 59.866

C

2020 Av. Ferna nelo Gomes Oliveira. s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Ba hia
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AUTUAÇÃO

Processo Administrativo: n° 232/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 044/2020

Valor Global Estimado: R$ 19.158,00 (Dezenove Mil Cento e Cinquenta e Oito

reais)

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna

Contratada: Mattos Oliveira Comercio de Medicamentos Ltda;

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

objeto: Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas cirúrgicas Tamanhos: de

n° 7.0, 7.5, 8.0, 8.5) para o enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base

Luiz Eduardo Magalhães.

Vigência/Periodo: Imediato

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

Presidente da CPL da FASI, autuei sob o n°232/2020, este processo administrativo,

contendo suas peças integrantes em conformidade com a Lei Federal 8.666/93.

l

C

Renata Bomfim Silva Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-(XX) - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 321 4-) 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE

Portaria N" 0027/2020

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

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

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

Resolve:

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

ART. 2°. Nomear a CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASI - Fundação de Atenção á
Saúde de Itabuna, que passará a v|gorar com a seguinte composição:

Membros efetivos:

PRESIDENTE - Renata Bomfim Silva Oliveira;

MEMBRO - jailma Freitas da Silva

MEMBRO - Soraia de Oliveira Salume.

Membro suplente:

MEMBRO - Marília Silva dos Santos.

MEMBRO - Ricardo Costa dos Santos

ART. 3'. Determinar que no impedimento e ausência do presidente, seja o mesmo substituído por
um dos dois membros efetivos da CPL - Comissão Permanente de Licitação.

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

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

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

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

Itabuna, 01 de abril de 2020.

Roberto Gama Pacheco júnior

Diretor - Presidente da FASI

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n° - CEP: 45.6CKKOO - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 321 4-1 600 - Cnpj 02.762,633/DOO1-62
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Processo Administrativo: n° 232/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 044/2020

Itabuna: 30/07/2020

C

C

Nome da Empresa: " " CNPj/"CPF:

Mattos Oliveira Comercio de Medicamentos Ltda , 07.886,202/0001 -21
Endereço:

Rua Guilhermino Novais n°O9, Recreio, Vitoria da Conquista - Bahia, telefone: 77-3425-9450 - e-mail:

licitacao@suportemedicamentos.com

objeÍo:"
Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas cirúrgicas Tamanhos: de n° 7.0, 7.5, 8.0, 8-5) para o enfrentamento ao

Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães

Valor Estimado:
RS 19.158,00 (Dezenove Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publicação da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011 (BRASIL, 202OC):

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

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

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

reahzação dos procedimentos licitatórios usuais. A Solução é a utilização dos permissivos legais para a contratação direta,

em que se prescinde de licitação": Considerando que em 11 Março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS)

declarou a doença provocada pelo novo coronavírus COVID-1 9 como uma pandemia; Considerando o Decreto Municipal

N°13,607 de 19 de março de 2020, declarando situação de emergência no âmbito do município de Itabuna; Considerando

que a Saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, digna de receber a tutela protetiva

estatal, dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito de todo cidadão e um dever do Estado, devendo estar

plenamente integrada às politicas públicas governamentais: Considerando que a Lei n° 8.080, de 19.09.90, que institui o

Sistema Único de Saúde, estabelece a necessidade da melhoria da qualidade de vida decorrente da utilização de bens,

serviços e ambientes oferecidos à população na área de alimentos, através de novos ordenamentos que regulam, no

âmbito da saúde, as relações entre agentes econômicos, à qualidade daqueles recursos e o seu consumo ou utilização:

Considerando o Art, 196 da CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e

i 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: Solicito então que seja deflagrado processo de dispensa de licitação

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

Federal de Licitações n° 8,666/93.

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - C EP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 32 14-1600 - CNPJ 02.762.633/000 1-62



SUS!-3.2 ,unE,!!!,S,!,,oa m LICITAÇÕES E
"MJD' 'm"" "°""'"'"" CONTRATOSLUR Eduardo HAGALHAE5

Ô ·

UNIDADE ORçAMENTÁRIA: 1515 - FONTE: 50 - PROjETO/ATIVIDADE: 6.443 l 6.446
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.000

Processo Administrativo: n" 232/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 044/2020

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

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

autoriza a dispensa de Licitação-

e
COMISSÃO DE LICITAçÃO - DATA 30/07/2020

,.,... .ON..m,.um.

Memb o Membro Membro_ )

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

\_

Roberto ma Pacheco Júnior Clecius Amambay da Rocha

Presidente Diretora Adm. Financeira

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.6OO-CKX) - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 232/2020, Processo de Dispensa de

licitação: n° 044/2020, realizado com a empresa Mattos Oliveira Comercio de Medicamentos Ltda

CNPJ n° 07.886.202/0001-21, localizado Rua Guilhermino Novais n°09, Recreio, Vitoria da

Conquista - Bahia, telefone: 77-3425-9450 - e-mail: licitacao@suportemedicamentos.com, referente

à Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas cirúrgicas Tamanhos: de n° 7.0, 7.5, 8.0, 8.5) para

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

R$ 19.158,00 (Dezenove Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais), com vigência imediata, foi publicado

no Diário Oficial do Município de Itabuna, nesta data.

C

Itabuna 30 de Julho de 2020.

cj- -

Roberto Gama Pacheco Júnior
Diretor Presidente

r
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RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n" 232/2020, Processo de Dispensa de

licitação: n" 044/2020, realizado com a empresa Mattos Oliveira Comercio de Medicamentos Ltda

CNPJ n° 07.886.202/0001-21, localizado Rua Guilhermino Novais n°09, Recreio, Vitoria da

Conquista - Bahia, telefone: 77-3425-9450 - e-mail: Iidtacao@suportemedicamentos.com, referente

E à Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas cirúrgicas Tamanhos: de n° 7.0, 7.5, 8.0, 8.5) para
\b" o enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, no Valor Estimado:

R$ 19.158,00 (Dezenove Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais), com vigência imediata, foi publicado

no Diário Oficial do Município de Itabuna, nesta data.

Itabuna, 30 de Julho de 2020.

Roberto Gama Pacheco Júnior
Diretor Presidente

C

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n° - CEP: 45,6004XX) - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0'001-62

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OV84WJD68D/5QVFVJITMPA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Segunda feira Diátio Oficial do
7de janeiro de 2019 Itabuna MUNICMO2 - Ano VIl - N° 4322

£o,rta,rlks

+='"' =E1:2!· ±L p:::::?n':a
PORTARIA N" 004/2019

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

com art. 64, § 7°, do Estatuto da FASI.

RESOLVE:

Art. 1° - Revogar Portaria n°0014/2015 de 03 de agosto de 2015.

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

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

Magalhães o servidor técnico operacional:

DAVIDSON VIANA DOS SANTOS

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

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

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

O

Itabuna- BA, 07 de janeiro de 2019.

NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER
Diretora Presidente - FASI/ HBLEM

2019 Av. Fernando Gomes O1Neircm s/n° Bairro: Nossa Senhcxa das Graças -ltabuna/BA - CEP: 45.601-554
Tel.: (73) 3214-1 643 (Presidência) - CNPJ 02.762.633/0001-62 - E-mail: diretoria.hblem@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LWQDTOZ/9PP2AHVXVSCDLA

Esta edição encontra-se no site: www.itabuna.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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'""'"''" SÁ A COMERCIO DE MF.DICAMENT("S LTDA

CNPJ n° 07.886.202/0001-21

CLOVIS SILVFIRA MATTOS brasileiro, nascido em 27/10/1')6 casado em
comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o n° 1'76,676.8:?2-91,
portador da car:eira de identidade n' 05.806.477-06, órgão expedi&r SSP BA,
residente e domi:iliado à Avehda Braulino Santos, 1155, A?t. 1102, CaMeias, Vitória
da Conquista, Bahia, CEP 45,C|28-]70, Brasil.

JORGE NETO DE OLIVEIRA brasileiro, nascido em 1'4/c'7/N6j divor:iado,
empresário, inscrito no CPF scb o ti° 525.205.365-00. portador da cartein de iden-idade
n° 04.870.549-70, óreão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado nu Caminho P, N°
63, Apt° 301, Urbis I, Candeias, Vitória da Conquista, Iíabia, CEP 45,Q(K). mo. Busil.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresí:rid MATTOS OLIVEIRACl COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, registrada legalmente por coitralo

social devidaine:ite arquivado nesta Junta Comercial. cio Estado da Bahia, sob NIRE n°
29202889941, por despacho em 02/03/2006, com s21í3 Rua Guilhenr ino Novai:, O'),
Recreio Viiória da Conquista, Bahia, CEP 45.020-600, devidammt: inseria no
Cadastro Nacional Qe Pepoa Jurídica,MF sob o n" 07.886.202/0091-2 I, deliberem de
pleno e comum acordo aj'ustarem a presente alteração contratual c: Cm::olidaçãc, nos
termos da Lei n' 10.406/ 2002, mediàne as condiçSes estabekcidz.s lhàS clát.sulas
seguintes:

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA PRIMEIRA. O sócio JORGE NETO I||E. OLIVEIRA, ni condiç:ão.c|É:

cedente, transfere µrcialidade de suas quouís de capita! social, que perfaz o valor total
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), direta e imstritamente ao sócio cessio íiário
CLOVIS SILVEIRA MATTOS, de forma à vista, er'i moeda COITêhté legal do país,

C dando plena, geral e irrevogável quitacão.

Após a cessão e transferência de quotas, o capital social da empresa fica essim
distribuído entre :s sócios:

,,,,,,,,®,,,,,,,,,

tji
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ATUAL N" 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

IRA COMERCIO DE MEDIcANIENros LTDA

CNPJ n° 07.886.202/0001-21

r" Sócios N° de quotas % " Valor em RS

clõvisS[l\'eira Ku"ros " 1.800.000 90,00% RS 1.800.000,00

, JORGE 'u:'ro DE OLIVEIRA 200.000 10,00% RS 200.000,00l
" Total 2.000.000 100,00% RS 2.000.000,00 '

DA ADMINISTRAÇÃO

ÇLÁIjSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá aos sócios CLOVIS
SILVEIRA MATTOS e JORGE NETO DE OLIVEIRA nos limites e atribuições a
seguir expo:tts:

a) Ao ::óc:io CLOVIS SILVEIRA MATTOS cabe a administração da sociedade
com o mais.amplos podem: e atribuições de sócio, podendo assinar e conjunto
ou :eparado qwisquer documentos, dispensado de prestar caução com a
desi.,nações acima, incumbindo-se de todas as operações e representará a
socicd ide ativa e passiva, judicial e exmjudjciáhnente, podendo, inclusive,
OI1èT?T ou alienar but' móveis ou imóveis da sociedade sem autorização dos
dem Us sócios, constituir advogado, assinar títulos quaisquer documentos em

proe 3ssos licitatórios. assinar cartas de credenciamento ou contrato;:
administrativos, a ele cabendo os irrestritos poderes necessários para a
redização de todos os "ins sociais.

b) Ao Sócio JORGE NETO DE OLIVEIRA cabe a administração da sociedade
apenas para assinar cbcuníentos em processos licitatórios, assinar cartas de
credenciamento ou contratos administrativos, constituir advogado apenas em
proc:ssos licitatórios, dispensado de prestar caução com a designação acima
para as finalidades, vedando-lhe qualquer outra atribuiçãQ que não fora aqui
expr:ssamente concedida, impedindo-lhe, assim, de isoladamente praticar atos
que implicarem em hipoteca. caução, alienação ou gravam, por quaisquer
formas. de bens móveis ou imóveis da sociedade, vedada também a realização
de cperações bancárie s ou financeiras, ou assinatura de cheques ou outros

" títulos.

Parágrafo Primeiro. É expressamente vedado q emprego do uso da firma em negÓcios
estranhos acs objetivos social::, princirlmente, em favor de terceiros ou dos próprios
sócios.

ç/jjj'1
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CNPJ n° 07.886.202/0(i01-21

Parágrafo Segundo. Os sócios não poderão ríomear, em qualquer circu1Lstâr.ci%
praticar em nome da sociedade atos de liberalidade. estanhes ou ;mjudiciais aos
objetivos e ~5c1os sociais, configurando-se justa causa para efe'to de exclusãc do
sócio, nos termos do art. 1.085 do Código Civil brasileiro ou out:o a 1i;!'[) que venha lhe
substituir. possibilitando, nessa hipótese, o registrc$ da aiteraçâD c )n[|"atual no óigão ,
competente, independente da assinatura do sócio excluído.

Parágrafo Terceiro. Os sócios administradores pxlerão nomear piacuradores cxm
poderes especí£cos, respeitando, contudo, estritamente 9s t«ieres e etribuições que "hes
foram conferidos por essa cláusula 2°, para represeritar, nos scu3 atns, a sociedade em
quaisquer Repartições Públicas, sejam elas: federais, zstaduais ou mu iicipais.

CI Parágrafo Quarto. Na falta ou impedimento dos admiListradores, í sociedc.de será

totalmente repre-seMada por procuradores legalmente habilitados.

Parágrafo Quinto, Somente os soclos que represeuein a maioria |Lb:!ljluta dc capital
so,cia1 poderão finnàr gs instrumentos que implicare'tn em hipoteca, c íução, diemção
ou gravame, por quaisÇjuer formgs cIe bens imóveis da sociedade, 'ndependente da
assinatura dos demais sócios,

Parágrafo Sexto. Seguindo o disposto no Ar. 1.013, pa:ágrafo 2°. CíCf CC/20Q2 ou outro
artigo que venia lhe subsiituir, o(s) administrado:(es) que realiz ar z'm) operações,
sabendo ou de"endo saber que estavaM) agindo í:nl desacordo cor a maioria em
relação ao capital social, responderá por perdas danos e pemnte a soei :dade e te t':eircs.

Parágrafo Sétimo. Poderá ser nomeado Adininisti ador que não sej l sócio quotista
respeitando q estabelecimento no Art. 1.061 do Códi£'o Civil de 2')02.

CLÁUSULA TERCEIRA. Em razão do exeicício das sua:: atribuições, os

administradores poderão ter retiradas mensais a títuicj de' pm labore, t'ujos valores serão

C levados à conta le despesas gerais da Sociedade, não sendo obrigatórias tais retiradas.

DA DECLARAçÃO DE DESIMPEDIMENTO
S

CLÁUSULA QUARTIL Os administradores &clai'am sob as pen-is da lei, que não
testão impedidos de exercerem a administração da sociedade, pot Ici especial ou em ,l l

, ·'1

,1/'jV^" l' j;Ç '
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' CNPJ n" 07.886.202/0001-21

l

"irtude de [:jnder,ação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos: dela, a pena que
"ede, ainda qt.e tempora:iamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,
cIe pevaric,:,':ão, peita ou Suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, ·
ç ontra o sistí ma financeiro rmcional, contra nomias de defesa da concorrência, contra as
relações de cjnsüMo, fé pública ou propriedade.

C

CLÁUSULA QUINTA. Em sendo esta Sociedade constituída em atmção propositiva

de reconhe: ido "'®ectio societatis" e exclusivamente fundada nos atributos
definidameme pessoais de seus sócios quotistas, não sendo, poiianto, esta pessoa
,jurídica essenciahneMe uma sociedade de capital, e por isso essencialmente uma
sociedade dc pessoas, fica devidamente avençado e aceito pelos seus sócios que se
algum dos seus participantes SC cios criar obstácdos à perfeita e saudável administração
da sociedade ou mèsmo atacai' com sua conduta de alguma forma os: demais sócios ou

3 SÒciedade, não permitindo o normal exercício empresarial, os prejudicados, através de

decisão refermdada pela mâioiia de seu capital social, nos têmios deste Instrumento,
,pdem cxcI .ir do quadro societário q sócio discordante através (l? mera alteração

íadniinistrativMextrajudicid do contrato social, para o que será prcclazida a alteração
nspectiva !e'/ada a registro na Junta Comercial, ainda que sem a w:sinatura do sócio
excluído, respeitanclo-se os direitos de recebimento de todos os seus haveres.

lParágrafo P imeiro: Para garantia do direito à ampla defesa do sócio que se pretende
excluir, a Sc«iedade o notificara com antecedência de 30 (trinta) dias acerca da intenção

dos demais soclos, devendo Cl n.)tificação constar as razões que sustentam sua pretensão
e a advertência que deverá apresentar defesa em reunião/assembleia, ocasião em que a
exclusão sera decidida com quórum de maioria simples.

Parágrafo &gundo: O sócio retirante ou excluído terá seus have:es apurados em
balanço, cuje valor correspondente ser-lhe-á pagQ em 120 (cento e vinte) parcelas
mensais e sucessivas.

J

J
DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e q cumprimentck dos direitos e

obrigações re:;ultant?s do contra:o social permanece Vitória da Conqui::ta.

Reg: 819000012 52274
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Em face das alterações acima, consolida-se o CO'iit "aio social, nos termos d,a Lei n"
10.406/2002, nnediante as cündições e cláusulas seq iietes

h

CLOVIS SILVEIRA MATTOS brasileiro, nase d? em 27,'10/ 965, casado em
comunhão parcial de bens. empresário, inscrito nc CPF sob o n" 176.676.922-91,

portador da caieira de identidade n" 05.806.4.77-')€, órgão expedidor SSP - BA,
residente e dorrLiciliado à Avenida Braulino Santos, 11:55, Apt 1102. Candeias,, Vitória

O da Conquisút Bahia, CEP 45,028-170, Brasil.

JORGE NETO DE OLWEIRA brasileiro, w.scicio em 14.'0711969, div(brciado,

empresário, inscrito no CPF sob o n" 525.205.365-00, portador da camim de identidade
n° 04.870.54940, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado tio Caminho P, N°
63, Apt? 301, Urbis I, Candeias, Vit.Sria da Conquism, Bahia, CEP 45.U00-000, Brasil.

Sócios da S3ciedade Limitada de nome eir.pm:arial MATTOS OLIVEIRA
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, registrada legalm:nu: por ?OIXWãt0
social devidairt»ite arquivado nesta Junta Comercial do Estado da BahitL sob NIKE n°
29202889941, por despacho em 02!03!2006, com sEde Rua Guilhermino Novais, 09,
Recreio Vitórta da Conquista, Bahia, CEP 45.020-600, devidan}e]]t£ inscrita nÓ
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n" C'7.886.202100C 1-2 !

CLÁUSULA PRIMEIRA. A Sociedade gira sob c nome empresarial MATTOS

OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede à Rua Gui.lhennino Novais, U9,
Recreio Vitórií. cIa C:onquistz Bahia, CEP 45.020-600

C
CLÁUSULA TERCEIRA. A Sociedade tem poi' objetos sociais: Co néi'cio Atacadista

de Medicamenios e Droga3 de Uso Humano; AtacMista de Produtos Alimentícios;
Comércio Atac2dista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Odonto-
Médico-Hospitalar Partes e Peças; Comércio atacadis'a de µodutos de higiene, limpeza

.e conservação dcmiciliar; Comércio atacadista de pt0( utos cIe higiene pessoal
comércio atacadista de cosméticos e produtos de pediimaria; Comércio atacadista de
produtos odontoló£icos; Comércio aracadista' de gróteses e artigos de ortopedia
Com«io atacadista de instrumentos e materiais para 'iso médico, cirú-'gico, hospitalar e
de laboratórios, Transporte rodoviário de carga, exc:et'? proCutos Feri£osos e mudanças, .·

,/'

,,

\/

jÍ,j'/L "\

,

' '\,
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iníerihunic pd, interestadual e internacional; Comércio atacadista de medicamentos e
drogas de l-SO veterinário.

CNAE FISCAL

4644-3/01 · comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4639-7/01 comércio atacadista de produtos alimentícios an geral
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odonto-mé(]i?o-hospitalar; partes e peças
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar
4646-0/02 ··comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4646-0/01 '· comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfwrtaria
4'645-1/03 ·+ comércio atacadista de produtos odontológicos
4645-1/02 ·· comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/01 -· c:omércjo aEa¢adista de instrumentos e materiais para usc) médico, cirúrgico,
hospitalar cIe laboratótios
4930-2/02 - transporte rodoviário de cargZ exceto produtos perij'osos e mudanças,
intermunicipiz], interestadual e internacional
4644-3/02- comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

CLÁUSULA QUARTA. A Sociedade iniciou suas atividades em 23 de fevereiro de
2036 e seu ?l'azo de duraçãc é indeterminado.

J

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA, QUINTA. O capital da sociedade é RS 2.000.000,0') (dois milhões de
reais), sendo dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor de RS 1,00 (um
real) cada uma, totalmente subscrito e integralizacl.o em moeda corrente do país,
distribuído mire os sócios da seguinte forma:

Sócios N° de quotas % Valor em RS

CLOVIS SILVEIRA MATTOS 1.800.000 90,00% RS 1.800.000,00

.'ORGENETO DE OLIVEIRA 200.000 10,00% R$ %õ ÕÕ0,ÓÕ "'

Tata] · 2.000.000 100,00% RS 2.000.000,00

J

d
r
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Parágrafo Primeiro. As quotas de capital são Mtrm:faiveis a tereemcs, salvo, com o
consentimento prévio do(s) sócio(s) quotistas que rej'resen'.e(m) a m:úcczia absoluta do
Capital Social, expresso em alteração de contrato social para a raodificação deste e
admissão de novo quotista.

Parágrafo Segundo. Em caso de Cessão ou alie iu:ão de ceitas e ':erceií'ôs fica
assegurado aos demais sócios o exercício do direito de preferência, em igualdade de
condições e preco dos apresentados na notificação de (.:e3sãcj

Parágrafo Terceiro. As quotas adquiridas por noves sócios serão seir pr£: integralizadas
C , à vista em moem legal e corrente do País.

Parágrafo Quarto. A Responsabilidade de cada sócici e resirita ac val or de suas quotas,
mas todos respor-dem solidariamente pela integralizaç.'ío do capital.

F

" \

DA ADMINISTRAÇÃO E í'so DA DEN'jMTNAÇÃO SO( 'IAL

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedaie cabe aos sCcios CLOVIS
SILVEIRA MATTOS e JORGE NETO DE OLIVEIRA nos limiu:s e atribuçõ(::$; a
seguir expostas:

a) Ao sócio CLOVIS SILVEIRA MATTOS cabe a adminisutção da sociedade
coni os irtais amplos poderes e atribuições de ':óc'io, podendo c.ssi,nar e ccnjurtto
ou Separído quaisquer documentos, dispm':ac.o le prestai' :aução com a
designações acima, incumbindo-se de todas as cperações e represer.tairá a
sociedade ativa e passiva, judicial e extrajtidicialmente, podendo, inclusive,
onerar Ol alienar bens móveis ou imóveis d l sociedade sem t".xtorizaçio dos
demais sócios, constituir advogado, assinar iítulos quais;µei cÜculnerji.os em

C) processos licitatórios, assinar cartas de credenciamento ou contMos

administrítivos, a ele cabendo os irre$tl'itl3s poderes neces;sários para a
realização de todos os fins sociais.

b) Ao Sócio JORGE NETO DE OLIVEIRA c ibe a ad1niniswçã('k da sociedade .
apenas para assinar documentos em processos licitatórios, 3&;ínar caitas de
credenciamento ou contratos administrativos, c:ons'ituir adv{:Fgc.·do apetas em
processos licitatórios, dispensado de prestar caução com a designaçãcg acima
para as f.nalidades, vedando-W-e qualquer mitra atribuição q .lê não fora aqui
expressamente concedid& impedindo-lhe, assim, de isoladam praticar atos i

,//

,/t"j ,

' ' VU' \
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que mplicarem em hipoteca, caução, alienação ou gravam, por quaisquer
fomas, de bens móveis ou imóveis da sociedade, vedada também a realização
de operações bancárias ou financeiras, ou assinatura de cheques ou outros
títulos.

Parágrafo Primeiro. É expressamente vedado o emprego do uso da Jirma em negÓcios ,
estranhos aos :±ijetivos soctais. principalmente, em favor de terceiros ou dos próprios
sócios.

Parágrafo Segundo. Qs sócios não podeMo nomear, em qualquer circunstância,
praticar em nome da sociedade atos de liberalidade estanhos OIl prejudiciais aos
oKi("íivos e negóc:,,os sociais, configurando-se justa causa para efeiio de exclusão do
sócio, nos termos do art 1.085 do CÓdigo civil brasileiro ou outro anigo que venha lhe

substituir, possibilitando, I1?ssã hipótese, o rq'istro da alteração ccntratual no órgão
competente, independente da assinatura do sócio excluído.

Parágrafo Terceiàro. (Js sócios administradores poderão nomear procuradores com
poCeres específiço& respeitando, contudo, estritamente qs poderes e atribuições que lhes
foram confèridos por essa cláusula 6°, para representar, nos seus atos, a sociedade em
quaisquer R?partjções Públicas, sejam elãs: federais, estaduais ou municipais.

Parágrafo Quarlo. Na falta ou impedimento dos administradores, a $Dciedade será
total mente representada por mocuradores legalmente habilitados.

ParágrafO Quinto. Somente os sócios que representem a maioria absoluta do capital
social poderão firmar os instrumentos que impticarem em hipoteca, caução, alienação
ou gravame, por quaisquer formas de bens imóveis da sociedade, independente da
assinatum dos demais sócios.

Parágrafo Sexto. Seguindo q disposto no Ar. 1.013, paàágrafo 2°. dc CC,'2002 ou outro
artgo que venha lhe substituir, o(s) administrador(es) que realizar(em) operações,
sabendo ou devendo saber que estava(m) agindo em desacordo c:om a maioria em '
relação ao capitd social, responderá por peidas danos e perante a soc:,edade e terceiros.

ParágrafO Sétimo. Poderá ser nomeado Administrador que nãc seja sócio quotista
resÊíeitandc} o estabelecimento no Art. 1.061 do Código Civil de 2002.

J

J

DAS 'REUNIÕES DOS SÓCIOS

CLÁUSULA SÉTIMA OS sócios"
escíáto, de qualquer tun dele& com 10

Reg: 8190Q001252274
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hora, o local, a forma de realização da reunião e a ¢")r([eLn do dia, tsemprc que necessário.
E, obrigatoriamente, para deliberar sDbTe as seguintes matérias:

A) Dissolução, liquidação, fusão, cisão ou inc oipo'ação, venda (o al ou parcial da

Sociedade;

B) Alienação, direta ou indiretamente, do controle cIa Sociedaie. o ainda, de '
participação societária que represente mais de 50% (cinqumia por cento) do
poder de voto da Sociedade.

C) A emissão, regate e recompra de quaisquei títulos destinados à captação de
recursos emitidos pela Sociedade;

C) D) Quaisquer alterações do Contrato SociO;

' E) A distnbuição elou pagamento de dividen(|o::. lucros, resgate de qualquer titulo
ou qualquer alteração na estrutura de capit.il da Sociedade, iuío previstos ou
além dos valores previstos no respectivo Qp,:a]nento de capitai.

' F) Aprovação de pÍanejamento operacional e esiraWgico e de orçamento de czpital

e operacional, devendo os orçamentos abordar, entre ouxes, as seguintes,
matéries: (I) mudança em relação ao núinerc de administradç)r2s da Sociedade;
(ii) estrutura organizacional incluindo número de funcionárict, por área; (III)
investimentos; (IV) provação da estrutura sdarial e remuneração dos
funcionários e prestadores de serviço da Sociedade; (V) assunção de quaisquer
obrigações; e (VI) distribuição de dividendos

G) Escoltas dos bancos de investimentos, audite res e consultores legais, no sentido
de poder solicitar a troça da eIItidade/pron:;s!onal, a ser efetiva:a no prazo de 3
(três) inzses de sua solicitação:

H) Expansão das operações a outros países.
C'

Parágrafo Primeiro. As deliberações sociais e alterações dj Contra Social,
inclusM: sessão de quotas, exclusão de sócios observando o Parágrafo 2', da
Cláusuli 6°, e a Cláusula 9' deste instrumento, serão apw.vtdos poi' maioria

- absolüa do capital social.
Parágraío segundo Para as deliberações so :ite as matérias dc: letras (a) a (h) "
acima, deverá ser observado procedimento disposto na Cláusula 7°, e no
Parágrafo l" acima.

a

È cjL'j"

,
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ParágrafO Segundo. A reunião quotista poderá, também;se' realizada através de
tek conferências ou mtemet da mesma fornia, os sócios serão considerados
pre mites se derém seu voto por fac-símile, telegrama ou e: .etronicamente. Das
reuiiões realizadas via telefax ou via internet, será lavrada Ata escrita. a ser
ass nada via fac-simile, eletronicamente ou por outro me:o deliberado pelos
sócios, a menos que a legislação exija de outra forma. '

Paiágrafo Terceiro. As convocações para as reuniões ordinárias elou
éxtj aordittárias, e µsenibleias gerais de quotistas poderão ser dispensadas, se
estiverem presentes todos os sócios.
Paíágrafõ Quarto. No caso de modificações a este Contrato Social, a
eiabomçM de Ata será pela competente alteração contratual aprovada. m

S

Parágrafo Quinto. Nd prazo de 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do
" exe:'cício social definido na Cláusula 12", haverá uma reunião de quotista a que

dev :rá tratar, obrigatoriamente, sobre a destinação do lucro líquido do exercício,
a d.stribuição dos resultados e sobre a avaliação das contas da S9c-iedade,
exame, di:;cussão e aprovação das demonstrações financeiras, dentre Outras que

r' " se f zerem necessárias.

Parágrafo Sexto. As reuniões societárias poderão ser instakdas com qualquer
núrr ero desde logo. respeitando, os procedimentos para convocações
estmelecidos na Cláusula sétima, e ain& quanto às deliberações, o quorum
mínmo exigido no Parágrafo 1° desta cláusula.

DAS REMUNERAÇÕES

F

CLÁUSULA OITAVA. Em razão-do exercício das siuwatribuições, os administradores
poderão ter retiraC.as mensais a título de pro labore, cujos. valores serão levados à conta
de despesas gerais da Scíciedüe, não sendo obrigatóiias tais retiradas, cabendo aos
sócios.

DA RESOLUçÃO DOS SÓCIOS ·
J

CLÁUSULA NONA. A vontade e o quorum da maioiia absoluta dcr capital social será
condição necessária e suficiente para a efetivação de alteração coritra"nais e demais atos, ,
inclusive o:: referentes a transformação da sociedade em qualquer outro tipo de
sociedade admitida por lei.

Parágrafo Primeiro. Q (a) sócio(a) que divergir da vontade da maioria da maior dos
sócios, inclusive opondo-se a alteração de quaisquer cláusulas c!(:3te contrato ou a ,l'

Req· 81900001252274
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LATUAL N" 7 e CONBOLIDAÇÃO DA '

JIRA COMERCIO DE, MEDI'CAMENTG

CNPJ n" 07.886.202iOCOl-21

C'

transformação da sociedade limitada etrt qualquer outro tipo de socit:di
entre continuar na soçiedade ace itando o € stabêlecimento OIl
reembolsado neste caso, de sua participação no capital social e 1'J"r
atribuído, se houver proporcional aos meses do ano em que retirar-
tendo por base de caçulo, o resultado apurado no últinio balanço, c" c
feito em 12 (doze) prestações mensais, atualizadas monetariamente
Referencial), a partir da data do balanço imediatanneiíte ani:rior ao íné!s

Parágrafo Segundo. Fica de logo convencionado, a dispensa das !ò1
de convocaçãj por edital ara deliberações e prestações de contas
representantes da maioria absoluta do capital s:jciai, respeitando o
estabelecidos na cláusula T e parágrafos, compareçam as prÓprios ':ei
elou extraordinárias, e assembleias gerais, facu.tando os represente
absoluta do ca;)ital social decidir por escrito sobre as respectivas rnat!!:ri
disposto no Parágrafo 1° da mesma cláusula 7".

. DA TRANSFERÊNCIA ))E QUOTAS
\

CLÁUSULA DÉCIMA As quotas representativas do capital social s
intransferíveis a terceiros, salvo, com d consentirrerúck prévio do(s) s'ó

que represente' m) a maioria absoluta do Capi:aj :3ociil, expresso
Contrato Socid para a modificação deste e admissão Ce nevo quotisia,
do Parágrafo l', da cláusula T, deste contrato.

,
Parágrafo úniico. Caso um dos sócios desejar reti":aí'-se da sociedade í
por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) diag via çeOrl:ei(
Recebimento - AR e em igualdade de condições, os sócios terão, seinj
na aquisição àis cotas em relação a pessoas que não perten:erem ao gu:

FILIAIS E DEPENDÊNCIAS

C CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A sociedade poderá, a qualq
filiais no Pais ou Exterior, por ato da gerência ou deliberação dos sócios

DCj BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PER

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. AO términc| ch.: cada exercício s

31 de dezembro de cada ano, praceíkr-se-á à elaboração do invent
patrimonial e clo balanço de resultado econômico, que serão levadc
sócios, na forna prevista neste cOntrato, podcndc· a sociedade ]

,L,./""t"'""
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'RATUAL N° 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
·. Vãk- IqW RS 4 ú:j . .,iv~; ""7!%- m Q*du[,$d¢l EFRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ n' 07.886.202/0001-21

Mtermediários no decorrer do exercício e distribuir antecipadamente os lucros
evidenciados.

Parágmfo Primeiro. A Sociedade poderá levantar balanços intermediários, semestrais,
trimestrais, ou em períodos menores, para atender a legislação fiscal, à solicitação dos
sócios obu à distribuição de lucros. ,

Parágrafo Segundo. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e desiçznarão administrador(s), quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA rERcEIRA. Os sócios definirão, em Acordo de Sócios ou
Ata de Reunião., a distribuição de lucros e perdas desµoporciondmente às participações
no capital socã., conforme .iu':orizado pelo aji. 1.007 do Código Civil Brasileiro. J

DA EXCLUSÃO POR JUSTA CAUSA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Em sendo em Sociedade ccnstituída em atenção

propositiva de reconhecido "'afjectio societatis" e exclusivamente fundada nos
atributos definidamente pessoais de seus sócios quotistas, não sendo, portanto, esta
pessoa jurídica essencialniente urna sociedade de ca;?ital, e por isso essencialmente uma
sociedade de pessoas, fica devidamente avençado e aceito pelos seus sócios que se
algum dos seus participantes sócios criar obstáculos à perfeita e saudável administração
da sociedade, ou mesmo alacar com sua conduta de alguma fonrui os demais sócios ou
a Sociedadc, não permitiDdo c) normal exercíc.io empresarial, os prejudicados, através de
decisão retèrendada pela maioria de seu capital social, nos termos deste InstrumenO,
podem excluir do quadro societário o sócio discordante através de mera alteração
admini3traúva/'{:xtrajudicial cb contratç) social, para o que será produzida a alteração
respectiva levada a regisuo na Junta Comercial, ainda que sem a assinatura do sócio
excluído. respeitando-se CfS direitos de recebimento de todos os seus haveres.

Parágrafo primeiro: Para garantia do direito à ampla defesa do sócio que se pretende
exchiir, a Sociedade o notificará com antecedência de 30 (trinta) dias acerca da intenção

dbs demais sócios, devendo a notificação cotistar as razões que sustentam sua pretensão
e a advertência que deverá apresentar defesa em reunião/asseml)ki& ocasião em que a
:xclusão será decidida com quórum de maioria simples.

Parágrafo segundo: O sócio retirante ou excluído terá seus Ziaveres apurados em

µ,"^) I),

Reg: 81900CK)l25 2274 · P 'gina i:j
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CNPJ 11° 07.886.202M)i)1-21

balanço. cuio calor correspcmdenlc: ser-lhe-á paeo em 120 (cento e vinte) parcelas
mensais e sucessivas.

.

DA DISSOLUÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Em caso de retirada, extinção, in"oh'ência, falência, ,
' ou falecimento de qualquer sócio a Sociedade não será dissolvidci, mrn entrará em '

liquidação. Os haveres do sócio retirante, extinto, exc..uído ou fàlidu sc'rão ap jrad 2s e
pagos segunde c) valor econômico (de mercado) das cujtas, no montaitz' propo]:(:io]'lal a
sua participaç:íc' no capita social apurada após k van":ame-nto do bi.lan,ço patrim(:p]lial
especial da Sociedade, a ser feito no prazo máxime' de 60 (sessmta,) dias 'ia t-ata
comunicação do evento e considerando a valorização ècjnômica íiuAada em Imido
realizado por empresa especializada escolhida pelo(s) sócij(s) ír.ajoúti ,..'io(s), u)nle.ndclC por base critérios de valor de mercado. conforme o esübek eimenlc fos artigos 1,029 E

1.031, do CC/2C02.

Parágrafo Phimeiro. Os montantes dos haveres apuruios serão pagos pela So:iedade
ao. sócio em 12 (dOze) parcelas, mensais, iguais e sccessivas, corrig idas segundo a
periodicidade minima admitida em lei, com base n(} Incl: ce Geral de F Tèç'os do Mercado
(IGPM) calcululo pela Fundação Getúlio Varjzas ou olwo que verdi l substituí-lo, sem
juros, vencendct- se a primeira 30 (trinta) dias após a eüvriva saída do 3ó :io, considerada
esta a data assinatura da respectiva alteração do Contrate Social.

Parágrafo Segundo. Em caso de morte qualquer soc..'j, c(S) herdeiro "s) sucec erá(ão")
nas quotas e, se assim desejar(em), poderá(ao) regular i substituição d ;t sócio falecido
por outro, ou me sino, ingres:sar(em) na sociedade na qualidade de $ócio( ;), na ,piapor';ão
das quotas do sócio falecido, sendo em todos esses casos, devida a tnodificeçãc· do
contrato Social que, por es":a mesma cláusula, de logo. os sócios aiuem de Ruma
irrevogável e im:tratável.

Parágrafo Terceiro. Restando apenas urn sócio r'emar.esce"nte na Sc·:,iõdade, te"á ele o

-·, prazo máximo (12 180 (cento e oitenta dias, para admitir júti'o sócio.

DA DECLARA'çÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Os administradores declaram, SOEi is penas da lej

que não estão inípedidos de exercerem a administração cIa sociedade, por lei esjx:cid ou "
em virtude de condenação c:riminal, ou por se encentrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariam.ente, o acesso a cargcs públicos; ou por c Une falíne:tràr,
de prevaricaçãcj, peita ou suborno, concussão, pec1jla'tcp ou contra a eauiomia Fc)pll|ar,,,y'"'- ),1./ j"jí)
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TUAL N° 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

IRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ n° 07.886.202/0001-21

contra o sis" ema fnanceiro nacional, contra nomas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. O foro para o exercício e c cumprimento dos
direitos e cbrigações resultartes do contrato social permanece VMria da Conquista,
Bahia.

E, por estarem assim justos e c ontratados, a ssinam este iiistrumento.

Vitória da Cc nquista, Bahia 04 de novembro de 2019
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REPÚBLICA FEDERATIVA DJ BRASIL
ESTADO DA PARAÍE.A

, . CARTÓRIO AZEVÊDO BAS_OS
FUNDADO EM 1888

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Balm cjds Estados 581K3 J-DO. joão Pq$$(k1 Fé3
Tel : (83) 3244-5404 l Fax: m: 3244-5484

http://www.azevedobastos .not.br
E -mail: ce rtorio@azevedobastos.r.ot.br
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DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO D}GITAL

O Bel, \'à!ber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeim Registro Civil de Nêsámentos e Óbitos e 1'"ivativo de Casamentos, Ink riições e
Tutelas cmm atribuição de autenticar e reconhecer hrm as da Comarca dê joão Pessoa Capitai do Estado aa Paraíba, em virtude de Lei, etc:,.,

DECLARA para os devidos fins de direita que, o doeu mento em anexo identificado individualmente em cada Códigci ac Aútenticaçãõ DigiMl' ou na
referida sequência, foi autenticaáos cje acorcb com as L.2gis|ações e nomas vigentes'

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atas oriundoS dos respectivos serviços d2 Notas e Reg stros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geia de Justiça edi"ou o Provimento CGJPB N' 003/2014, dêtèrminandc a inserção de um código em cájj$ os
atos noioriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (po" exemplo: Selo Digital: AEK12345-

C X1X2) e dessa forma, cada autentica ;ão processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verifEada tantas vezes quanto fc r ne :es sáfio
através do site do Tribunal de justiça çj·;j Estado da Paraíba, enc·ereço http://çor~dcria.tjpb.jus.br/selo<|igita|/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ele foi realizadâ, a èmpresa MATTOS OLIVEIRA COMEN ClO DE
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse cIe um documento com as mesmas caracteristcas que foram reproduzidas na cópia autenticaria, nndo da
empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e ekc|jsiva, pela idoneidadê do dcmumento
apresentado a este Cartório.

Esta DE CLARAÇÃO foi emitida em 1i3/12/2019 09:05:41 (hom local) através do siszema de autenticação digital do Cartório Azevêda Bqskjs, de
acordo com o Art. 1', 10° e seus §§ 1' e 2' da MP 22CO/2001, como também, q documento e'etrônico autenücado mntendo o Certi=do [ igi::al do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, pocerá ser solicitado dirêtãmente a empresa MATTOS OLIVEIRA COME RClO DE MEDICAMENTOS L.TDA Ou
ao Cartário pelo endereço de e-mâil au entica@azevedc·basbs,not.br

Para informações mais detalhadas ceste ato, acesse o site ,h.u!js://autdigital.Ez,e.££.oba3tos.not,br Es inlbrma o Código de Consu/ta desta
Declara ;ão.

Código de Consulta desta Declaraçiij: 14 14416

A consulta desta Declaração estará dis vjnivei em nosso site até 13/12/2020 10:18:14 (hora local).

'CÓdigo de Autenticação Digital: 20631312190957580233-1 a 20661312190957580 '33-14
'Legislações Vigentes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal n' 10.4.06/2002, Medida Provisona n" 2200/ ?001, Lei Federal n" 13.10512Jl5, Lei
Estadue' n' 8.721/2008, Lei Estadual n" 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé,

CHAVE DIGITAL

C

00005b1d734fd94f057nd69fe6bm5baac9mb976dc7"| 366cb64ecafé 181bce5cb983ac9455bebe6d7b68e7bb39c0d16f4920Qa25403ec77bql3geke4
3ea25e5a8158d57e62290e48602259fda61e2a
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTóRIO AZEVÉDO BASTOS G

FUNDADO EM 1888
PRMEIRO REGISTRO CIVIL DE NA SC:IMENTO E, SBITOS E, PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE

JOÃO PESSOA

µ'y. Epitácio Pessoa, '1'15 ·3airro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
1èl.: (83 3244-5404 l Fax: (83: 3244-5484

1ttF ://',mw.azevecjoba$tç$..not.br
E-mat c:mtorio@azevedobastos ,not.br

[jEÍ::LARAçÃ.O DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO D|G|Tô,L

Q Be'. váiber Azevèdo de Miranda Ca wal::anti, Oficial do Prine"o Registro Civil de Nascimmtos e Óbitos f3 Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atr'buição de autentjcar E: rec onhecer firmas da Comarca de joão Pessoa Capital do Estado da F'aralba, em virtude de Lei, etc..,

DEC LARA para c's devidos fm de d m'tc que o documento err anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação D/gi'a/' ou na
referidâ sequêncià, foi utenticados d.2 at ordo com as Legisiações e normas vigent.gs'.

DECi.A.RO ainda que, para garantir tré nsmaNncia e s?guran(:a jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros CJij
Estado da Paraíba, a Corregedoria 3Era| de justiça EdÍbou çi Prjvimento CGJPB N° 003/2014, determ'nan.jj a inserção de um código em todos os
atos notorias 0 registrais, essim, CéKki Salo Cúgital de Fisml.zaçâo Extrajudicial contém um código Único (pjr exemplo: Selb Digital: ABC12345-
XIX?) e dessa forma, cade autenti·3a.;ât processada pee l" os 3â Serventia pode ser coMMâda e veMicacla tantas vezes quanto for mcessário yj
ãtravés do sib do Tribunal c'e justiça clo listado da Paralta, cmdereço http://cQrregedoria.qpt-jus.br/$eb-digita|/

A at ienticação digital :Jo documento hz prova de que, m data e hora em que ela foi realizada. a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA tin ha posse zé um documento com as mesmas características que foram reprosk zidas na cópia autenticada, sendo da
empresa MATTOS OLIVEIRA COME áCiO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidaCe, única e exçhjsiva, pela idoneidade do documento
apresentado este Cartório.

Esta DECLARACÃO Fo: emitida em C:Wíi/2020 09:30:20 (hora local) através do 3Ístèma de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com q A.ÍÍ. 1', 'C° e seus §§ 1' e Z' da MP 22'JQ/2C·O" , como também, q documente' detrônico autent cacjcj cxmtondo q Certificado Digital dcj
titukr do Cartório Azevêdo Bastos, Jlj Jeiá sei' soIicik.do diretamente a emyesa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ou
ao Canório pelo endereço de e-mail E6l t€|11içe@azevedobash)s.l]ot.br

Parz 'nfarmações mais detalhadas je!;te ata acesse q site hµps://autdigita'.azevedobastos,not,br e nforme o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaraçá o: 142'A42

A consulta desta Deckraçâo estará d cpcnivel em nosso site ate 03/0112021 08:46:26 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 20tl6|:.3012008412701Ô5-1
'Legàslações Vigentes: Lei Federal n" .ií.935/94, Lei Fêdèral '1° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200,'2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estaduzl ri" 8.721/2008 Lei Estadual r' 1íj.132/2013 e Provimento CGJ N' 003'2014.

O refêhdo é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

· -
00005b1d734fd94f057f2d69fe6Ec05|-|.|cÊi lí1k40d49cccc9ac 38?5a0b96d1423e34ac13ad6f8a2cb577Ke893a26fdd6f4920ea25403ec77bee9efce43 i

J

ee25ef32i ba61077eoce7f082foofea26bd1b1

https:i"tiutc gital.azevedo jastos,not.br/hQmí.,'cow.promntd206Ei,)3[)1200841270165 1/1
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30/12/2019 http5://autdiglta|,az1NEdobastosmot.br/hçMne/çQmprDvante/2066301 2191004580912

REPUBLICA FEDERATIVA DD BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA , ,

CAF TORIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NA SCIMENTO E ÓBlTO$'í E: PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DEL
JOÃO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa. '1u5 .3airro das Estados 58030-00. João Pessoa PB
1èl.: 1Éi3. 3244-5404 l Fax: (83... 3244-5484

.1ttÊ ://www.azevedobastcs.not.br
E-mak cii|rtQriq@azevadobastos.not.br

IjECLARAÇÃ.O DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Be.. "Iálber Azevèdc de Mirandâ Cêwalcanü, Ofioal clo Prime "q Registro Civil de Nascim»tos e Óbitos e f'rivatiwj de CasamentD$, Interdições 2
Tutelas com atribuição de aútentica' e reconhecer firmas da t.:omarca de João Pessoa Capitá do Estado da paraíba. em virtude de Lei, etc.,,

DECLARA para os devidos Ms de dmto que. o dccunenio m" anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação D/giM/' ou na
referida sequência, foi eutenticados de acordo com as |.eg3ki«7esi e normas vigent.±s'.

DECLARO ainda que, para garantir trt nsparéncia e nca jurídica de tcjdos os atos oriundos dos respmtivos serviços de Notas e Registros dij
Estado da Paraíba. a Corregedoria GEra| de justiça Editou çi Pr jvwnento CGJPB N' 003/2CA4, determ nanda a inserção de um c6digo em todos os
atos ncdoriais e registrais, assim, cada Salo Digital de Fiscà zaçâo Extrajudicial çcmtém um código único (pm" exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) í3 dessa fôrma, cada autenti::a';ão processada pcIe r cis 3à Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário ,J
através do Sitk3 do Tribunal de Justiça cnj E3taclo da paraíba, mdereço http://co{reg£:dona.tjk't.jus.br/*|QDigitav

A autenticação digital do documenta hz prova de que, na data e hora Cm quê ek foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse le um documento cjm as mosmas características que foram repro&zidas na cópia autenticada, sendo da
empresc NLATTOS OLIVEIRA COME áCiO DE MEDICAME NTOS LTDA a respansabilidace, única exclusiva, pela idoneidade do cjocumenbj
apreserâCo a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO fo5 emitida em 3lll12/2019 10:27:30 (hura local) através do 3Ístêma d2 autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com q Art. 1°, IQ" e seus §§ 1' e 2' da MP 22U0/2CO' , corno também, o do:umentc eletrônico autent cado wntendo o Certifícâdo Digital da
titular Cl Cartório Azevêdo Bastos, jo Jerá ser $QiicitêQo direiamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ou
ao CaritSrio pelo endereço de e-maú àL tentice@azevedoba51ç:s.not.br

Para informações mais deta|hada3 ·1este ato, acésse lj site h.t.tps://aut['jigita|,azevedo|Xlstc's,not,tK e nforme o Código de Consulta desta
Dec/areipão-

Código de Consulta desta Declaração: 1423135

A conuAta dmta Deckração estará dis,ponIvd em nosso sile até 30/1212020 10:06:15 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 2Q663012191004ECO912-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal éí° 8.93EJ94, Lei Fedêral 1° 10.406/2002, Medida Provisória n' 2200'2001, Lei Fedêral n' 13-105/2015, Lei
Eswdua· n° 8.721/2008 Lei Estadual r' 10.132/2013 Provimento CGJ N" 003'2014.

O refer co é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b |d734fd94f057f2d69fe6bc05b('fcç23e(me11cmbe3dt|7ab835cb02b75c09a1e451702:21f7e83açl1ad8e 13d4f6f4920ea25403ec77bee9efce43

"J

ea25e84f &:7e7c2d8f1bbdfd21290505btbb

https://autdigjtaLazevedoba$tQsj7ot.br/h(jme/çQmprovan .e/206630'1219' 004580912 1,'1



13/07/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.0"

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚM'RO D' 'N""çâ° COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E D E SITUAÇÃO "'^ "' "'"'"^
07.836.202/0001-21 02103/2006
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA _ _ __ "

J

TÍTULJ DO ESTABELECIMENTQ (NQMÈ DE FANTASIA) "" """"" PCME

SUPORTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS DEMAIS

CÔDK3Q E DESCRIÇÃO DA ATIV[DAJC}E EC(JNÕM|CA PRtNCIPAL

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E 3QNÔM.CAS SECUNDÁRIAS

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentcs e drogas de uso veterinánc
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso méc icn cirúl'!?ico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49 -4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e consen'aç ãcí donüciliar

C 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos par a uso cdonto- nédico-hospitalar: paites e

peçe.s
49.30-2-02 - Transporte rodoviãriM de ca rga, exceto pmdutos perigosos e rr uc àllçâS, interm unicipai, interestadual e
intei nacional

' CÓDIGO E DEscRjçÂo DA NATUREZA jUR.7)|·3A

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

l LOGRADOURO NÚMERO 3MPi_EMENTO
' R Glj LHERMINO NOVAIS J 09 .,:='

CEP BAIRRCMJISTRITQ MUNtCÍPlO LJF

45.020400 RECREIO
_j VITORIA DA ( |:)NQU STA EA

TÈLÈFÔNE '" "'""""

SUPDRTEMEDICAMENTOS@GMAIL.COM (77) 3421-1ti3'

Bnte Federativo responsável (efr) " '"."'" 3

SJTW.ÇÃO CADASTRAL """ DATA DA SIT LIAÇÃO CADASTRA. ]

ATIVA
]

02/03/200$

C, MOTr.'o DE S|TUAÇÃO GADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA S31TUAçÃKj 1;SPEC:êAL

*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembtci le 20' 8.

Emitido no dia 13/07/2020 às OS :50:34 (data e hora de Brasilia). Página' 111

"./1
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13/07/.2020 Consulta ao Cad 3st.u

__ __ . TRIBUTOS E CC'NS 'ao

, 0 Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dado'·i d,' · f"ü. |'t·!4.1

Identificação

CNPj: C7.886.202/0001-21 Inscrição Estaaual: 068.503.697 N .)

Razão Social: MATTOS OLIVEIRA :'OMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Nome Fantasia: SUPORTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Natureza jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/CIRAT/GERAP/CORAP SIjL

Unidade de Fiscalização: INFAZ SUDOESTE

Endereço

Logradouro: RUA GUILHERMINO NOVAIS

Número: 09 Com plemento:

13airro/Distrito: EXPOSICAO CEP: 45020-600

Município: VITORIA DA CONQUIS""A UF: BA

Telefone: (77) 34211634 E-mail: SUPORTEMED' CAMENTOS@GMML .COM

Referência: Localização: ZONA U IEANA

Mmiciíio Tritula" i' E|f!líÔdiíC.]. r. E'C
Situação do DTE: CREDENCIADO Data do Cred enciarnento:: ZZ/iZ 12015

Situação da Conta: ATIVA Data da Criaçàj da Conta: 22'1?Í2015

· j Nâçõesi C.·:I'|jpletnenturE :s

1>ata de Inclusão do Contribuinte: 17/03./2OC€

Atividade Econômica Principal:

'1644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividade Econômica Secundária

'IE39701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4644302 - Comá"cio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso mé(jic(:f, cirúrgico, hc.spi'.al.r' e de la joral:órios

4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4645103 - Comércio atacadista de F rodutos oGontológicos

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

C) 4646002 - Comércio atacadista de produtos de figiene pessoal

4649408 - Comércio atacadista de p rodutos de higiene, limpeza e conservaçãc domiciliar

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, apa "elhos e equipamentos para 'jsd odonto-méc ÉO1'hOSPiür|ar; Farte!,
peças

4930202 - Transporte rodoviário cie! carga, exceto produtos perigosos e mud ar Cãs, intern" unicipi ,, intere stadu zíl e
internacional

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: NORMAL

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

e qço de Cormspondênca

Endereço: RUA GUILHERMINO NO v'AIS Compleme "to: A

Referência: Número: S ,"N

13airro: RECREIO CEP: 45t)2d500

Município: VITORIA DA CONQU1S""A UF: ba

www àefaz.be-!jov.br/scnptWmdasw/mdastrcba/result.asp 1/2



13/07,'2020 Consulta ao Cadasm

'r'"rmàçQQs do É,q:·ntat or

Classificação CRC: PrljfiSSiOn,à| CRC: 10036 -BA

Noma: D/'GMAR PEDRO SILVE

Resp :msáve1 pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional CRC:

Neme:

E ndis reço

Endcwço: RUA JACKSON B PR'EO

Número: 50 i3airro:: CENTRO Município: VITORIA DA CONQUISTA

Referencia: CEP: 45000465

Telef one: (77) 40098600 Celular: O Fax: O

Tipo CRC: OrigWario ,

Tipo CRC: Originark

UF: BA

E-mail:

Nota: Dis dados zelma são beset dos em informag:ies fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação
pelo Fisco

Data da Ckmsulta: 13/07/2'J2C

J
'n '·'." '"" " " ®

'J

www sefaz.ba,gQ'i.br/$mpK/cê:¢|aspbQ/Gicas:mba/resu|t.asp 2/2
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í::l l ' GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 30/06,"2020 ". j:i 3
M ,SECRETARIA IA FAZENDA

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

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Códig[)

Tributário do Estado da Bah a)

Certidão N°: 20201834590

RAZÃO SOCIAL

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTIM.

1NSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

068.503.697 07.886.262/Iml-2 I

C Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabil dade do contribuinte acima
'dentihcado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja e>,igibilidade encontra-se suspensa empt ?stanljo à

presente certidão positiva o efeito & Negativa:

Processo(s) Adininistrativo(s) Fisc'al, is): 1(. MS

2.99333.0003,'19-2 - Inicial/PARC'EI.AM ENTO 600000.0247 l 8-1 - Inici.íl/PA R('ELAMENTC)

600000.0580,'20-4 - lniciaL/PARCELAM ENTO 600000.2lOS..' l 8-9 - Inicial/PA R("ELAMENTO

850000.J919120-8 - lnicial/PARCELAMENTO 850000.292(y20-8 - 1nici,iL'PA RCELAMEN ro

Esta certidão engloba os débitos referentes a todo3 os estabeleciment 3s Jo contribumte, inclusive os inscritos
Divida Ativa, de competência ca Pmcuradoha Geral do Estado, ressalvado o direito de Fazenda Pública do Estai j da

Bahia cobrar quaisquer outros déòitos que vierem a ier apurados.

Emitida em 30/06/2020, conforme Portaria n' 918/99, sendo válida poi 50 d es, contados a partir da data de s j:z

emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO htt|dhNwvv.$efaz:.ba.gov.br

Válida com a apresentação enjunta co cartão original de ir'3crição no CPF' ou no CNPJ da
O Secretaria da Receita Federal do Ministéri j da Fa,zenda.

% ~

PAG - l de l RélCts lgk,OESP«:i:' rpt



18'C'6/202:à CERTIDÃO NEGATIVA

Ó
m̂ ¶

Prefeitura Mun c'pal de Vitór'a da Conquista

mW

CERTIDÃO NEGATIVA

DADOS DO CONTRIBUINTE

Contribuinte: MA'I'TOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CNPj/CPF: 07.886.202/0001-21

Cod.Contribuinte: 0304975
lnsc.Municipal: 423831

Endereço Imóvel: RUA GUILHERMINO NOVAIS 9 , RECREIO, VITORIA DA CONQUIS1'A - BA, CEP:
45020600

C Quadra: Lote:

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no
1259,de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o dispos:to no Artigo 205 da Lei Federal
Número 5.172,de 25 de Outubro de 1966 - Código Tril:utário Nacional, CEFQTIFICA que o
contribuinte acima identificado, EM RELAÇÃÓ AO OB.iETO DA CERTIDÃO, encontra-se em

situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certidão não servirá de
prova contra cobrança de quaisquer débitos que venham a ser apurados pela F'azenda Pública
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no .5172, de 25 de
Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Emitida Quinta-Feira, 18 de Junho de 2020 as 14:34:53
C Validade: 90 dias

Código de controle da certidão: 20200025142

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rast. rã ou emenda invalidará este doeu "nento.

scNicos.pmvc.ba.gov,br/certidao_impress eo,php?tc=e&cd=FGFEE.EGEGKMMLE&tpc=F t:&pccM=c 1/1
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e MINISTÉRIO DA FAZENDA

, Secretaria da Receita Federal do BrasilProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE N EGATNA DE 11ÉE31T'JS RELATIVOS AC :3 TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UMÃO

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

CNPj: 07.886.202/0001-21

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

1. constam débitos administrados pela Sec.retaria da
Receita Federal do Brasil (FIFEJ) com e:'dçjibilidade
suspensa nos termos do art. " 5'1 da Lei n' 11.172, de
25 de outubro de 1966 - Cócligo Tributário Nacional
(CTN ), ou objeto de decisão judicial que c:etermina
sua desconsideração para fins de certificação da
regularidade fiscal, ou ainda não v2r|cidos; e

2. não constam inscrições em Div da Ativa da União
(DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGF'N).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas
filiais e, rio caso de ente federativo, para todos c's órgãos l"
fundos públicos da administração direta a ele vinculados.
Refere-se à situação do sujeito passi"c) no âmbito :1a RFI3 e
da PGFN e abrange inclusive as contribuiçCei: sociais
previstas ras alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único d3 art. 11 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação
de sua autenticidade l1C'i Internet, nos
endereçc)$ "http://r1b.gov.br> ou "htt j://vjww.pgfn gov.bt>.

Certidão emitida gratuitamente C:O"l1 base na Portaria
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/20'14.
Emitida às: 03:05:28 do dia 06/02/2020 "hora e data de
Brasiliaz
Válida até 04/08/2C|20.
Código de controle da certidão: C296.'JF4B.27'C3 8C7C
Qualquer rasura ou emenda invalidaré este doc:umen'to.



15/07/2020 Consulta Regularidade do Err pregador

a . W

Volta i' l'n . i': m

CAIXA
CAIXA ECONCMfCA Federal

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.886.202/0001-21

Razão soaa|:MATTos E OLIVEIRA COMERCIO DE ME.JICAMENTOS L'"DA EPP

Endereço: r guilhermino novais 09 recreic· l zxpdsicao l vitoria da
CONQUISTA l BA l 45020-600

A Caixa Eccnômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.CV 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular peran':e o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrãnça de
quaisquer débitos referentes a contribuições ê/' jLl encaigos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade::.CV07/2020 a 08/08/2020

Certificação Número: 202007WO2594287Q390J3

Informaçãcl obtida em 15/07/2020 10:36:j,6

A utilização deste Certificado para os fins previstos 2r"1 Lei esta
^ condicionada a verificação de autenticidade no sitE da caixa:
4uw www.caixa.gov.br

h«p$://mnsu|wmn.mixa.gQv.br/consu|tac;rf,'pag!3s/wnsu|ta Zmprcgâdor.jsf 1t1
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JUSTI' P. DU T J

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAWENTCS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CKPj: 07 .&86.202/0001-21

Certidão n°: 4304322/2020
Expedição: 18/12/2020, às 08:40:14
Validade: 15/03/2020 - 180 (cento e cAt.enta) dias, contados da data
de sua expedição.

Cert i f i ca- s e que MATTOS OLIVEIRA CCMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA .

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (Z.) no CNPJ scjij o 11°

07.886.202/0001-21, não consta do Bi nc:o Nacional de Devedores
C) Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-·A da Consc-lt.dãção das Lei3 do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12, .440, de 7 de jí£-ho cie 2311, e

na Resolução Administrativa n° 147J,'2011 do Zribunal Supertor Jo

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

3s dados constantes desta Certidão :fãO de res;)onsabilidade =S

Tribunais do Trabal"io e estão atuzli zadcs a':é 2 (dois) d i as

anteriores à data da sua expediçã:'.

No caso de pessoa jurídica, a Certidãcl atesta a empresa em relaçãQ

a todos os seus estabelecimentos, agêrcias cu filiais .

A aceitação ciesza certidãc condicior.a-se à verificação ce saa

autenticidade no portal do Tribur.a1 Superiot cio Trabalhc na

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçÃO IMPORTANTE
(J' Do Banco Nac i.ona1 de Devedores

Trat'alhiszas constam (bS dados

necessários à identificação das pess,oas naturais e j .:r:i.ci:.zas

inadimplentes perante a Justiça do '.:]:abalho quanto às otrigaçMs

estabelecidas em sentença eondenatóri transitada em julge do q'j em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive nó cmncerner,te 3 os

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimçmtos deterriinados em lei; ou decxirre:ites

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

À
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Prefe'tura Mun'c:'palde V'tór"a da Conqu'sta :

:4¶n;, S'"""'aria Mun'cipal de Finanças e Execuçã, O,,,am,,,·,,, i ,l)))í|

ALVARÁ DE LOCAL ZAÇÃO E FUNC ONAMEN1O :í!|lij
' 'E È i E4

Exercício 'i'
2020 t:

:pí ' á
,jr ,

Inscrição Municipal: ·123831 ", .i :1
Razão Social: MATTC¢í OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Nome Fantasia: SUF QRTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS
CNPj: 07.886.202/00(r -21

Ende reço:
RUA GUILHERMINO NOVAIS, 9 - RECREIO , BAIRRO RECREIO VITORIA DA CONQUISTA BA
CEP: 45.020400

Atividades

P 464430100 - COMEiRClO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - Data de Inicio: 2U03/20â6

S 464430200 - COMEIRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - Dai:a de Inicio: 12,107/2017

S 464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTIRUMENTOS - Data de Início: 24/03/2006

S 464510200 -COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E A - C'ata ck Inicio: 24/03/2006

S 464510300 -COME1RCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODO - DaMi de IniCio: 2',/03/2006

S 464600100 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS e - Data da Inicio: 19/92/2016
G

S 464600200 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE - Data ch Inicio: 19/C2/2016 '

S 464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE - Data CÍc! lníáo: 19/C2/2016

Observação:

O PRESENTE ALVARÁ ESTÁ DE ACORDO COM A LEI 1.259, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004.

Vitória da Conquista - BA.

Ter'ça-Feira, 18 de Fc:'nreiro de 2(i20 às 15:10 29 hs.
, )

í

O PRESENTE ALIARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR \'1SlÍVEi AO PÚ 3LlcO E E ' I

VÁLIDO ATÉ 20/02/2021.
ljjj

Chave de Valida ão: 001024238312020001 3U
~~IÍIIImmlmlulm,,m,H,,mj']l|l|
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18Aj2,':|a2l) https://autdi;lta|.azq ne dobastos.nQ[,br/holne/mm|)mvante/20661802201533000914

REPUBIJCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CAF:TORIO AZEVÊDO BASTOS '4

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO RliiíilSTF:(j CI OIL DE NASCINENTO E '3BITO$': E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE

,JOÃO PESSOA

," v, 'Zpitacio Pés:wâ. 'jE' 5 3airro dos Estados 58030-00, joão PésSoa PB
1êl.: (&3, 3244-5404 l Fax: (83., 3244-5484

nl1i: ://'.mw,azevedobastos, not.br
Emaii cemno@azevedobastos.not.br

[)ECLARAçÃ,O DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O E:e .'Mber t"z.tvêdc de h¶;randa Ca da|mnti, Oficiai Jo Phrne tq Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e PrivàtivO de Casamentos, Interdições 2
Tub?ia4 com at't jição Ce alji.enticaf é! rec.(jnhecer Rrm.àS da comam de JoãO Pessoa Capital do Estado da F'aralba, em virtude de Lei, etc...

DE3 :'.,,'RA pa'"i 5 dêuidOs Ens de d 1"$ !it¢· que. o dccurnenlc err anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
refe'ida seq .Ei iC 3, foi auteídicados dz ac ordo com as Legi3iaçõesi e normas vigentes'.

DECLARO am la que, para garantir tri nmaéncia e sz·guíença jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
EStadn ia P.mil a a Corre·g%oria 32 ral de Justiça Edito j n' Pr'jvimento CGJPB N' 003/2014, determ.nand3 a inserção de um código em todos as
atos n:dc tias t! l zgistrais, ssim, cam SMo Digital de Fi$catzação Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345'-
X1X2) ê' desss t ma, cade autentim ;ãc' processada pele nOS sa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
ãtk't'éS tio site d Tribunal Cf. Justiça ' o i:stâdo da Pãraiba, endereço húp://ccrregedoria.tjpb.jus.br/seloAigitaV

A at.tgnl|çaçãq:l c gital Jo d«'umentj 1qz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada. a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE
MECílCMAENT'j LIDA br.ha posse :1e um documerito cjm as mesmas caradedsticas que forãm reprodL|zidas na cópia autenticada, sendo da
emp'esa MAT'"Ç S OLNEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LIDA a mponsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documenta
apmemcõ e è!: te Canório.

ESta DU:LAR·'.Ç'ÃO foi emibda em 1:V0'2/2020 15:35:38 (hora local) através do sistema de autentiçaçãc| digital do Càrtório Azevêdo BaStos, de
aoorjo o)it1 ·j ,"r , 1°, 1C/° e seus §§ 1' e ;? d 3 MP 22Xl/2CC'"', como também, o documento eletrônico autent cado contendo o Certificado Digital do
1itukr co CartC'i{ Azevêdo 3astos, 3ojeiá ser soliátaio diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA nu
ao CarhMc pei :· Mereço de e-mail aUte|lticE@azevedoba$k)s.not.br

Pam 'ní(}mia(::'E mais tjeta|hada3 ies.te ato, acesse j sitiz h,ttps://autçjigitai.azevedQba$tos.not.br e nforme o Código de Consultá desta
Decum: So.

CótZigo de Cu 'g dta déSta |)eçlaraçè o: 1466426

A ojng;l.l¶a des 2 Jedaração estará d xpcnivel em nosso site atê 18102/2021 15:33:52 (hora local).

'Códigu de Ai 'a ntiçação D'gi'tal: 2Ui61802201533C00914-1
'Legislações 'ii ;jentes: L,ei Feáeral r '1'.935/94, Lei Fe :kra1 r 10.406/2002, Medida Provisória n" 220').'2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lê:
Estadusl tf 8.1'2 '/2008, Lei Estadual í ° 10.132/2013 Prot mento CGJ N° 003/2014.

J

O refen(jç) ê 'dade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

lt)5b1 m4t'jç·m57f2d6gfe6bcoElbf Z9Ií6067bf51a7" 19573b3(375eebb1f74997f17d820e86dea0d3d5bdd8c979fc6f4920ea254O3ec77bee9efe43e
Z 25e3t42di45832bf82079202c873Mabc65

CP' "= '" ' ' " ·· CNI

"6;::=s: =L . _

https://a utdigitalmzevedobastos.not,br.'hc mE ,'comprovan'e/2m;1802201 533000914 1,'1
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V9 PREFEITURA DE V,TOR1A DA CONQUISTA l i ALVARA """""" " '""""" "'"""'"""" """""" """"
! SECRETARIA m .NICIPAL de saúd' l' SAN ITÁRIO V'lidãdc· _ _ .. 3010'7/2020

Classitíc iê;jo d' AI.1"O
; ! risco:

O (a) Secretáno (a) de Saude do Munic. de VIT. da CONQUóSTA acord3 com a

Legislação Sanitária vigente e t:c'nfcirme Proces6o .ccnc.eüe |'4 2nça de Fu "'ctonar"ento a:

23502/2019
Razão Social l Nome:

, MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
l- -—--- ' '
: No1t)e Fantasia: CNPJ l CF'F
SUPORTE MEDICAMEN1'OS - DISTRIBUIDORA 07.886 20210o(m-21

Endeteço: " " " " í
H UA GUILHERMINO NOVAIS, N° 09 l

——FBairr(;/ Distrito " Cidade:
RECREIO VITÓRIA IIA CONQUISTA

-- -4

R esponsávei Legal . CPF
CLÓVIS SILVEIRA MATTQS 176.676,822-91

C ', Responsável Técnico: N.° Reg sIro nc Conselhü
LARISSA MORGAN ANDRADE LEMOS CRF' - 5634

"" "Zl.__.. _ _- .._ - .. , ,,

l Ativic ades licenciadas :
l . 4644301 - comérci3 atacadista de medicamektos e óRôcik s6ei:'g:|'HÜ jü\'ãõ "
' · DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL;

· DISPENSAÇÃO DE L/IEDICAMENTOS SUJEITOS A CCMTROLE ESPECIAL:
· DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE:
· TRANSPORTE DE MEDiCAMENTOS NÃO SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
· TRANSPORTE DE MEDiCAMENTOS SUJEITOS A C:OVTROLE ESPE31AL;
· TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA A SAÚDE.! · RELAçÃO DE VEÍCULOS AUTORIZADOS. FIAT IA.'CATO PLACA OUM 9932 E FIAT '

DUCATO PLACA O(JX 0666,

· COMÉRCIO ATACADiSTA DE NUTRIÇÃO ENTERAL.
· AUTORIZAÇÃO PARA D1STRIBUIÇÃO. ARMAZENAMENTO ÉÍ TRANSPOf ITE DE

CORRELATOS E F"IODUTOS DE HIGIENE PESSOAL APÓS PLjI)LICA(;ÃC) EN D7ÁRIQ
.. ,OFICIAL DA AFE. .,_

C b.s.ervações'
""" · " RE"ÀIOVAÇÃO DE A '/AFÍÃ"' '" """ ' ' " " " " " """" '"""' """"'" """""" "" '

Ww · RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AFE
· EXERCÍCIO: 2019.
· VALOR PAGO: R$ - 246 52 (DUZENTOS EQUARENTA E SEIS F?EAE E CINQUENT 'L E DC)lS

CENTAVOS)
· N° PROCESSO - 22502/2019 EM 30/04/2019
· O PEDIDO DE REVALjMÇAO ANUAL DE LICENÇA DEVERÁ SER INSTRUÍDO COM C) ALVARt O:J ,áwci

__ . an,tEE!or, COM A,NTE::ED.É N,C,I.A DE 90 (NOVENTA) D1AS_D¢) TÉRMINO DE' SUA, ']!43É!y.c|lg _., ._._ ,. _ ._ .. J
\

t ' , CÊ l \

,1 - " ' .·'L"

Ana Maria Via erraz ç('! Cdiveira M ico Vargs Y i'a
1)ireim'ia de Vigilância era Saúde Coorde(:::'::|e :: ;:, ,!'#

—uii ^' çA,"jj :'Ri0 AZ'VÈ DO,B,ASTOS """" " "GS'NQ CM. IAS "S$Üi F hL·tljRAi5 ..¶ " '|\¥
. , ' Nij ' " cri E TABELKJNA'Q HE NOTAS ¢K,1 OS !!"84 ;.41

L . , - , ,·xm 'Si ' q, v .». Ha iíii l :w k I, W. f

) " "j

' AutênüCiãçãõ OIgltàl" IJISTA, 17 DE JULHO DE 2019, .c" u" "
N"QNN 1",3'%T hc VE, 4$ g HdüW ÀFLÈ 1·E M .. .

w wmimã pmmm k~m N¥ ,,..

m, í :,·.COd '¥}'""ac"ú 2%m071912295e08s§,'; pm·' 2?!gn2o.tg,12,:34:.,.
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23/07,'?Q1'3 httpsK//autdi?itaku:| |vfidQba$tQs.nQt,t]['/h()me/com|)rovante/2066230 7191229560856

REPLlf3 .ICA FEDERATIVA DD BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CAl' TORIO AZEVÊDO BASTOS Vq' ,,,,~

FUNDADO EM 1888
PFJMEIIRO FtiiúlSTF.O CIVIL DE N,'S¢'IN1ENTO E ÕBITCS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE

JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pes3oa, "1'· 5 '3airro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
1èl.: {(;:! 3244-5404 l Fax: (831 3244-5484

MF ://'Nww.azevedobastc$.not.br
E-ma çeirtorio@azevedQbasto$.not.br

[)ECLARAÇÃO DE. SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O E " 'Cálber i\zt|vèdc de Miranda Caqa|7a7'i Oficial :1o Pri'íê'© Registro Civil de Nascimmtos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutekú :»m al' t·'jição de autenticar Ei rec onfecer firmas da comarca de joão Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.,.

DEC LARA Pà"ii OS deMos fi ns de direitc que, q doc'.|memc! .m" anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
nefè'kla seq .ê "tCiâ, foi autenticados de ac QrdQ com as: Leçisk.ções e normas vigentes'.

DEC LARO ain.'iz que, para gararitir tré ris »'ência e szgim n( a jurídica de bodós os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estacm ia F.míba, a Cmragedoria 3ual de Justiça EdÍtcjj ('.i Pr'jvimento CGJPB N' 003/2C'14. deterMnandj a inserção de um código em todos os
atos rlolorja s El iegistrais, assim, cada S9b Digital Fisic» zação Extrajudicial contém um cÓdigo único (p·jr exemplo: Selo Digital: ABÇ12345-
X1X& e! desse Mima, cada autenti»çãc' ¶tocessada pele I" os âa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário J
atriw0$ da sHe !j4j Thbmal dc Justiça clo Zs ado da Paraíba, andereço hm://wreç|edona-gpb.jus.br/$e|Q-digita|/

A ai tEntieçb:l cigitaj Jo documento Hz prova de que, na d àta e hora em que ela foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE
ME[:i|(:AMEN1"jS LTDA tir'ha posse de urn documento cjm as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
em|:m&à WT"OS OLJVEIRA COME ac tO DE MEDICAME hll'OS LTDA a responsabMdace, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apr2sc:r ".ado uste Cartório.

Êst3 1íE,CLAR."ÇÃO foi emitida em 2310 'R019 14:03:39 (Mra local) através do sistema de aútenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acxu':b com j ." ri, 1°, '()° e seus §§ 1' e 2° da MP 22Uà/2ccr , como também, q documente eleb'ônico autent-cado contendo o Certificado Digital do
titular Jt) CattC'iá Azevêdo Bastos, jo ieí á ser solicitãeo dire'amente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ou
ao C ai1mic j: elu 3ndereço de e-mail aL.te|¶tic2@azevedob,m s.not.br

Part: nbrrr.a(;l è3 mai'il deta|hada3 Je:.te ato, acesse .j site h.nps://aut(|ig!t.a.',Fj,zeyegQ!?,c\Stos.not.br e mforme o Código de Consü/ta desta
Dec:"ara ?ão.

CÓc igô de c:o' s.ulta desta Declaraçt o: 1204973

A o:IriflLlta ç 1j«kmçâo estará d's.pc nível em nosso si:eí até 23/07/2020 12:34:12 (hora local).

'CÓdigc' de Al :«mticação Digital: 20(k6Z 307191229Z€0856-1
'Legisláiçõe s 'iiµntes, Lei Federal çj° 3,935/94, Lei FedE" àl r 10.406/2002, Medida Provisória n' 2200/2001, Lei Federal n' 13.105/2015, Lei
Estadue l n° B.;":? 1/2008 Lei Estadual r' 10.132/2013 e Pm 'iento CGJ N° 003/2014.

O efehdo é de'dade, cIou 'é.

CHAVE DIGITAL

' ~
OOC05t 1d734' d94f05712d69fe6bc05b m 5d03b6ck6t)f288b: fe,:86c88b8f361m8fd726bea0f43a29c9f4b37c5adf6f4920ea25403ec77bee9efm3ea l

25ea4s?! d5bd2f4ddc71930233f1fbbOc111

CPTN ~1

6 ""=="" L~
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https://àutdigitaLazevedoòastos.not.br/hc (tie /çQmprovan:.e/2066:;3:)7 191229560856 1,'1
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