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Itabuna, BA, 06 de outubro de 2020. 

De: Diretoria Administrativa/Financeiro 

Para: Licitação e Contratos. 

Assunto: Aquisição de produtos. 

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

Entre outras demandas, como em todo e qualquer ente público, mormente o 
seguimento hospitalar, a Administração se revela carecedora de produtos/insumos 
cujo objeto é aquisição de MEDICAMENTOS: (MEROPENEM). Tal solicitação é 
demandada devido a um avanço extenso de casos com confirmação positiva ao 
Novo CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID - 19). Pedido solicitado por dispensa, 
devido a aguardo da formação de processo licitatório. 

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

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

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

Roberto Gana Pacheco Junior 

Presidente da FASI 

Clébius Amam bay da Rocha 

Diretoria Administrativo/Financeiro 
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FARMÁCIA 
HOSPITAL DI SÂSI 

LUAS IOUADOO NACAUIASS 

Itabuna, 24 de setembro de 2020 

DE: Farmácia 
PARA: Presidência FASI 

ASSUNTO: Criticidade de estoque de medicamentos 

Ilmo. Sr. Roberto Gama, 

CONSIDERANDO a atual dificuldade de aquisição de medicamentos decorrente da 

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

CONSIDERANDO que os fornecedores contratados ou apresentam contratos em 

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

atendimento; 

CONSIDERANDO que estes medicamentos são imprescindíveis no estoque deste 

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

CONSIDERANDO a criticidade de nosso estoque atual de diversos medicamentos 

e a necessidade emergencial de aquisição, 

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

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

os pacientes internados nesta instituição. 

Cord lalment 

 

GI 
Farmacêutic,  RF BA 4652 
Coordenação de Farmácia 
HBLEM/FA SI 
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FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA 
Av. Fernando Gomes Oliveira, SINO Nossa S. das Graças ltabuna-Bahia 

CNPJ: 02.762.633-0001-62 - Inscrição Estadual - Isento 

DE 	FARMÁCIA 
PARA: 	Diretoria Administrativa 

ASSUNTO: Aquisição omorqoncial do medicamentos 
	 05/10/2020 

Prezados. 

Considerando o desabastecimento de estoque; a necessidade de uso de antimicrobianos de amplo espectro, 
especialmente em pacientes com terapia intensiva; somado isto ã falta de contrato vigente para compra do 
medicamento abaixo listado, segue a descrição do item com respectiva quantidade de consumo mensal a ser 
adquirido com a maior brevidade POssivel. 

PLlNCAÇAQ UNIDADE  QTD  
MEROPENEM, triidratado, 1000 mg, po para sotucao injetavel, frasco ampola, 20 mL. A embalagem deve apresentar 
a frase: venda proibida pelo comercio. O fornecedor deve apresentar bula, registro do produto na ANVISA e certificado de 
boas praticas de fabricacao- CI3PF em conformidade com as resolucoes vigentes na ANVISA Em caso do fabricante tora 
do MERCOSUL, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.Unidade de fornecimento: frasco- 
	 ampola 

Un (UNIDADE) 1200 

Atenciosamente, 

Glesley Vito Lima Lemos 
Varrnacáutíco CRÍ FIA 4652 
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Data: 06/10/2020 

ORÇAMENTO: 79275 

NC: 

Empresa: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade/UF: 

Fone/Fax: 

PLUSPHARMA DISTRIBUICAO - EIRELI 

Rua Cariparé (LOT GJAS R P VARGAS) 

GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARG 

SALVADOR / BA 

(71) 3032-2600 

CNPJ: 03.669.239/0001-47 

CEP: 41230-075 

Cliente: 

Endereço: 

Cidade: 

CNPJ: 

Fone: 

Cond. Pgto.: 

Vendedor: 

FUND. ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA - FASI - 00001029 

AV. FERNANDO GOMES OLIVEIRA, 

ITABU NA 
	

CEP: 45600 - 000 

02.762.633/0001-62 

7321025187-007332141620 

28 DIAS 

50 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO 

Data: 
	

06/10/2020 

Bairro: 
	

NOSSA SRA DAS GRACAS 

UF: 
	

BA 

Insc. Est.: 	Isento 

Fax: 	007332141684 

Validade: 07/10/2020 

Prazo Entrega: 

Fat. Mínimo: 	0,00 

Código Descrição do Produto 
	

Marca 
	

Qtde Un 	Vir. Unitário 	Vir. Total 

6539 MEROPENEM 1G IV 5/DIL CX C/10 FA GEN 
	

ABL 
	

120 CX 	247,0000 	29640,00 

Valor da Mercadoria: 
	

29.640,00 

Total do Orçamento: 
	

29.640,00 

Observação: 

Nome do Usuário: 	marcia 

Email: marcia@pluspharma.com.br  

Fone: 007130322621 
	

Ramal: 2600 

06/10/2020 09:30:03 	 Usuário:MARC!A 	 Página 1 de 1 



Salvador, 06 de outubro do 2020. 

COTAÇAO 0147.2020 AOUISIÇAO DE MEDICAMENTOS 

A 
FASI . FUNDAÇÃO DE ATENÇÂO À SAÚDE DE ITABUNA 

RAZÃO SOCIAL: RIOBMIIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FRUO MÉIMCOS E COSMÉTICOS LTIM 
ENDEREÇO: RUA DO I.UXEMRURGO, S/N GAI.PÃO II. GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, PIRAJÁ 
CIDADE :SALVADOR (ii': RÃ 
CNPJ: 15.145.0301000I-96 	 Cor.r,o gttuuuS*'t(s0IgvsIt.s',s 
E-MAIL 	Iieltaoariobaht.1arma.com.br 	 TO.5.VOM: 71-300s.50c7 

tT(M (sp.clflcaçlo da material UnId Marca Quant. Preço UnE. Preço total 

MEROPENEM, t,iidrutudo. 1000 mil, p0 por. .0100.0 Injetoori. fusco 000010, 20 OlE. UNI000F OIOCOIMCO 5.200 24.79 RI 	 29.748.00 

VALOR TOTAL R$ 
	

29.748,00 

Vinte e Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais 

VALIDADE 1)4 PROPOSTA' 05 (cinco) doo 
PRAZO DE PAGAMENTO: A sislu/ Antecipado 

Por se tratar de dispensa não garantimos estoque 

Obo: NAu (racionamos eutthalagem, íavor se atentar as quanlidadro por calo. Intra da etnissAt. tios rnt1tenhos. 

De acordo mm 04,1. lO do RDC ,NVlSA N' 00/2006.0 trorionoomento de mediçotttentos & um ato privativo para (ortnSvius r drogarias. n0o podendo ser realizado por distribuidoras de 
ntrtlitomen(os. 

l)eclaramos que os preços da proposta inmluegtt todos os gostos e despesas, tais colho: rostos diretos e indiretos, tributos itsmidenles, taxas. en;holatgrox. (reto, e outros orgessArlus ao c'otttpritturoto 
integral do objeto deite Edital e orou Anr005. 

DADOS BANCÁRIOS 
BANCO IIRASII, 
AGÊNCIA: 2961-o 
CC:41,359.5 

DADOS DO REPRESENTANTE lEGA!. DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
NOME: III)Nl/II)lj SANTOS DA SILVA 
ENDEREÇO Rua do Lu,cinhurgo. s/e' (iziplo 01. (iranjzu Ruemulmecc,dcow Vaeau 
('hP 41230.130 
CIDAI)Ii/UF: Salvador 'Itolua 
CPF/7m1F R26.641455-68 
RGIÕRGÂO F.XPI 1)11)0k: 06.603.205-92 SSP,13A 
CARGO/FUNÇÃO: REPRESENTANTE COMERCIAL 
NATURALIDADE SAlVADOR 
NACIONALIDADE: BRASILEIRA 
ESTADO CIVIL SOLTEIRA 
E-MAIL. Iieiiocao(Waiohahiafanna.com  tsr 

EDN EI DE SANTOS 	Assinado de forma digital por 

l"i A 	 EONEIDE SANTOS DA DA 	 SILVA:82664 145568 

SI LVA:82664 145568 Dados: 2020.10.06 08:39.-4 7 -0300' 

RIORAIIIAFARMA COMÉRCIO E DI5TRIRI;IÇÁU 1W PRODUTOS 
MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA. CNP.l: I8.1415,035l0001.06 

EI)NEIDE SANTOS DA SILVA CPF: 826.641.455-64 

RIOISAIIIAFARMA COMÉRCIO) Ii I)ISTRII3UIÇ/oo)  DE PROI)CTOS MbI)I('OS l/ ('USMITICOS I,TFSA 
RUA IX) LUXEMBURGO. S/N. (ALPÀOUI. GRANJAS RURAIS PRESIDENTE. VAR(iAS. SAI.VAI)OR/IIA. ('El' -31.230- 110 

3íivetra 
Preg ra oficial  
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]HOSP! Til LA!? 

APARECIDA DE GOIÂNIA,06 DE OUTUBRO DE 2020. 
HOSP.BASE LUIZ EDUARDO ITABUNA -BA 
AC/:LUCIA GUTO OU LEONARDO 
FONE: (73)98897-1967 

Proposta n°: 44176 

Item Quant. Und. Descrição 	 Fabricante Pç.Unitário Total 
1 	1200 UNI MEROPENEM 1G INJ 0/10 FR 20ML 

Total Geral: 29.988,00 
(Vinte e nove mil e novecentos e oitenta e oito reais) 

(1F 
Validade da Proposta: 10 dias 
Condições de Pagamento: A VISTA 
Prazo de Entrega: IMEDIATA 
VENDEDOR: CLEYTON OLIVEIRA 
FONE:(62) 3991-3661 

62- 98143-9406 WHATZAPP 
Observações: E-MAIL cleyton.alianca77@qmail,com 

GENERICO 	24,99 29.988,00 
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RUA MIRIM Q.43 1-05,VILA ALZIRA - APARECIDA DE GOL4NIA - GOlAS / CEP: 74.913-353 

Fone / Fax (62) 3991-3661 / 3991-3663 CNPJ: 21.368.399/0001-38 / Insc.EstaduaL; 10.615.867-8 



(77) 3451-8800 
Rua José de Deus Pereira, 287 / Galpão A - Calçara - Guanambi - BA 

aíiia 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREIJ 

RUA JOSE DE DEUS PEREIRA, N2  287, GALPÃO A, BAIRRO: CAIÇARA, 

MUNICIPIO DE GUANAMBI - BAHIA, CEP 46.430-000. 

CNPJ - 15.229.287/0001-01 

I  - 100.421.895 

IM -26943182001 

COMPRA DII'TA ITARUNA LASI 

[TEM DESCRIÇÃO UNID MARCA QUANT VUNIT V.TOTAL 

1 MEROPENEM 10 INJ IV (GEN) AMP 1310CIIIMICO 1200 R$ 	49,80 R$ 	 59.760.00 

VALOR TOTAL RS R$ 	59.760,00 

CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS 

Guanarnbi-13a, 06 de Outihro de 2020. 

OBSERVAÇÃO: SEGUE ORÇAMENTO DOS ITENS QUE PODEM SER ENTREGUES PELA EMPRESA, NÃO ESTAMOS 
REALIZANDO RESERVA DE ESTOQUE, PORTANTO AS QUANTIDADES ESTÃO SUJEITAS À ALTERAÇÕES  NO MOMENTO DA 

COMPRA DEVIDO A I)EMANDA. ORÇAMENTO VÁlIDO POR 8 DIAS. 

BAHIA MEDIC COMIRCIO DE PRODUTOS IÍOI'ITALARES 

CNI'J: 15.229.287/0001-01 

r '5t51  100A2C  pgoou05  
"COM RCS
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LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

DESPACHO 

1. Autorizo a Contratação da empresa Pluspharma Distribuição- Eirolli; 

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

direta e; 

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

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

a autuação do processo Jicitatório / inexigibilidade / dispensa; 

Itabuna, 06 de Outubro de 2020. 

Roberto Gama Pacheco Júnior 
Diretor Presidente 

FASI 
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á 
SAÚDE DE ITABUNA HOGPIYAJ D lAti 

UJ41 tD&MlOO ,4AQALHAU 

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



I4OPTAL D4 1M 
•U!D(MDO ,I.GO.AfS 

+.SUS. 	FUNDAÇÂODEATENÇÂOA 
SAUDE DE ITABUNA 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 069/2020 

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0333/2020 

PARECER 

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA - ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID 19. 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR - 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, II e IV DA LEI N° 8.666, DE 21 
DE JUNHO 1993 (DECRETO N° 9.412/2018) MP 926\2020, MP 961\2020, 
Art.11. REQUISITOS DOS ARTIGOS 4°, 4°-A, 4°-B, 4°-C, 0-11), 4°-E, 4°-F 
E 4°-H, TODOS DA LEI N° 13.979/20. CONSIDERAÇÕES. CONSULTA 
FORMAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA 

1-PREÂMBULO 

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

PLUSPHARMA DISTRIBUIÇÃO - EIRELI com FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À 

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

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

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

para a aquisição de medicamentos, MEROPENEM, sem que haja procedimento licitatório, 

informando que há o interesse da Administração na contratação em tela, t a o isso por meio de 

dispensa, dada a legalidade, urgência e emergência em que se encon ra a País devido a 

pandemia do vírus COVID- 19. 	
, a 5110  

•1na £tett$' 

II- DAS INFORMAÇÕES E JUSTIFICATIVAS 

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

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

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

aquisições dos medicamentos, sem adentrar em aspectos relativos à conveniência e 

oportunidade, nem analisar prismas de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

flá VU O()e 
i,tata

, sera0a1 

,s~idente  
' 	da C?t 
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FASI 
FUNDAÇAO DE ATENÇAO A 
SAÚDE DE ITABUNA 
	

HOSPITAL DE HA 
LUIS CDEJARDOHAISAU4*E$ 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

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

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

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

Realizadas tais considerações, passa-se a análise solicitada. 

III - DA ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto atual; Considerando que em 11 de março de 20 

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

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

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

outras medidas profiláticas, bem como tratamentos médicos específicos; Consid 

lirus 	SltvçL  ~TeItcLS 110'. 

.ao e 

MEDIDA PROVISÓRIA N.926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 que dispõe sobre pscedimentos 
a.,> 

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

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 nub, ,' d4hportância 

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.•s i.s - 
Tel.: (73) 3214-1600- CNPJ 02.762.633/000 



FASI 
, 	FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A 	 jJ 

SAÚDE DE ITABUNA HOSPITAL DISS 
LUIS TD&LAHDOMAOALSAZS 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contrato da empresa vencedora, BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fornecedor. 

1- Considerações Preliminares desta Assessoria 

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

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

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

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

J cttt 

Convém destacar que, compete à Assessoria Administrativa prestar co 

I1 tttL 

t_r 	Ç\Ç 

& 

iforia sob o prisma 

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

oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão re râiscricionári 'i) 	
. 
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do administrador público legalmente competente, tampouco, examinar questões de natureza 

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

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

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

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

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

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

instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações 

administrativas. 

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

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

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

IV - DA FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO 

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

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

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

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

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

determina o seguinte no artigo 40,  caput e § 1°: 

"Art. 40 - É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta 
§ J0_ A dispensa de licitação a que se refere o caput deste arti•, é teu' 'orária e aplica- 
se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 	b asttaimportância 
internacional decorrente do coronavírus." 	 , ,S 

Ainda que se trate de situação em que a licitação é dispensável, em 	it1'â moralidade e 

probidade administrativa, faz-se necessária a realização de processo ministrativo prévio, bem 

como que sejam assegurados os princípios da legalidade e 11101a ao e. - 	•. et 
L1tU (BolUji 	jca% 
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Considerando o momento processual em que a presente análise é feita, consigna-se que o 

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

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

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

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

gestor pode prescindir da seleção formal prevista neste estatuto. Quanto maior a urgência, mais 

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

outros termos, subjugar o valor constitucionalmente tutelado à forma. 

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

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

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

resguardando "ressalvados os casos específicos na legislação". 

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

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

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

sentido é a lição do renomado Jessé Torres Pereira Júnior: 

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

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

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para s proms o, proteção e 

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

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

ca 
uu
inentos, tem-se a 

.  s 

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

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

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

serviços gerais para a Administração. 

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

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

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

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

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

sentido de que: 
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( ... ) sem prejuízo do cumprimento das formalidades previstas no art. 26 da Lei 
n° 8.666/93, é possível a contratação direta de obras, serviços (continuados ou 
não) e bens, com fulcro no art. 24, IV, da referida norma legal, se estiverem 
presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos, devidamente 
demonstrados em processo administrativo próprio: a) a licitação tenha se 
iniciado em tempo hábil, considerando, com folga, os prazos previstos no 
Estatuto Fundamental das Contratações para abertura do procedimento 
licitatório e interposição de recursos administrativos, bem assim aqueles 
necessários à elaboração do instrumento convocatório, análise dos 
documentos de habilitação (se for o caso) e das propostas, adjudicação do 
objeto e homologação do certame; 
b) o atraso porventura ocorrido na conclusão do procedimento licitatório não 
tenha sido resultante de falta de planejamento, desídia administrativa ou má 
gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que tal fato não possa, em hipótese 
alguma, ser atribuído à culpa ou dolo do(s) agente(s) público(s) envolvido(s); 
c) a situação exija da Administração a adoção de medidas urgentes e 
imediatas, sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; 
d) a contratação direta pretendida seja o meio ais adequado, efetivo 

 

eficiente de afastar o risco iminente detectado; 
e) o objeto da contratação se limite, em '- r os qualitativos e quantitativos, ao 
que for estritamente indispensável • a o equacionament 	. jAo 
emergencial; 	 R5çngtU (B01fl 

exxçlb /\O 
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O a duração do contrato, em se tratando de obras e serviços, não ultrapasse o 
prazo de 180 dias, contados a partir da data de ocorrência do fato tido como 
emergencial; 
g) a compra, no caso de aquisição de bens, seja para entrega imediata; 

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

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

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

valores. Explica: 

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

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

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

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

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

estabelecida como regra geral. 

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

fundamental. 

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

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

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

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 a nder o interesse PúblicoçÇ\ 
dentro do menor espaço de tempo e no melhor preç a p1 .sível, objetivando, assim 

preservação do patrimônio público. 

Si 

ca ÇPL 
e 
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Para haver contratação direta por dispensa de licitação na Lei 13.979/20, é necessário que a 

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

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

se atendidas as condições de: 

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

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

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

necessária ao atendimento da situação de emergência. 

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

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

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

Relatório de Situação da OMS para o COVID-19 no 58, de 18.03.2020 (WHO, Coronavirus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apresentadas. 

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

devidamente formalizada no respectivo procedimento, comprovan, a adequação dos custos 

conformidade dos valores praticados ao de mercado, evi contratações desastrosas, não 

vantajosas ou inadequadas. A Administração tem o deve 

para o interesse público. 	/7 	 ÇTC10.1 

2020 
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No entanto, tratando-se de um período de excepcionalidade, o art. 4°-E, §10, VI, da Lei n° 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

majoração sem justa causa. 
o\0  

VI—CONCLUSÃO 

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

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

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

contaminação do primeiro paciente com o COVID-1 9 na região. 

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

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

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

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

à administração a responsabilidade integral pela definição do o 

necessidade, de acordo com a sua necessidade. 

justificação de sua 

E de bom alvitre atentar que, incumbe a esta assesson : 	a analise jurídica, sendo de 

inteira responsabilidade da Diretoria Executiva a comprov! ão da existência e 'eiaidade do 
/ 

fato noticiado e que ensejará a celebração do termo.(.txIffil 	 1 
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Friso, também, que o presente parecer não se atém à autenticidade dos documentos 

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

condições negociais. 

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

praxe e atendidos os apontamentos: 

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

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

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

ato administrativo; 

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

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

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

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

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

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

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

É o parecer. 

Itabuna-BA, 06 de outubro de 2020. 

Michele Fa" ôco 
Assessora Jurídica\ 

OAB BA 59.866 
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AUTUAÇÃO 

Processo Administrativo: n° 333/2020 

Processo de Dispensa de licitação: n° 069/2020 

Valor Global Estimado: R$ 29.64000 (Vinte e Nove Mil Seiscentos e Quarenta 

Reais) 

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna 

Contratada: Pluspharma Distribuição- Eirelli; 

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

Objeto: Aquisição de Medicamento uso hospitalar para o abastecimento da farmácia e 

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

Vigência/Período: Imediata 

Autuação: Ao 060  dia do mês de outubro de 2020, eu Renata Bomfim Silva 

Oliveira, Presidente da CPL da FASI, autuei sob o n00333/2020, este processo 

administrativo, contendo suas peças integrantes em conformidade com a Lei 

Federal 8.666/93. 

Renata Bomfim Silva Oliveira 
Presidente da Comissão de Licitação 

cje 

a Cpt. 
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GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE 

Portaria N° 0027/2020 

Dispõe acerca da revogação da portaria 010/2020 de 14 de tevreiro do 
2020, e nomeação dos membros eletivos e suplentes para a composição 
da CPI- - Comissão Permanente de Licitação da FASI. 

O Dirotor - Presidente da FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA, no uso de 
suas atribuições que lhe roga o art37 170  da lei Municipal 1.942 de 27 de julho de 2004 

Resolve: 

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

ART, 21. Nomear a CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASI - Fundação de Atenção á 
Saúde de Itabuna, que passará a vigorar com a seguinte composição 

Membros efetivos: 

PRESIDENTE - Renata Bomfim Silva Oliveira; 

MEMBRO - Jailma Freitas da Silva; 

MEMBRO -- Soraia de Oliveira Salume. 

Membro suplente: 

MEMBRO - Manha Silva dos Santos. 

MEMBRO - Ricardo Costa dos Santos 

ART. 31. Determinar que no impedimento e ausência do presidente, seja o mesmo substituido por 
um dot, dois membros efetivos da CPI- - 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. 51. Esta portaria entre em vigor na data de sua assinatura. 

ART. 61. Revogam-se as disposições em contrário. 

o  kegibiro-se. Comunique-se Cumpra-se. 

ltabuna, 01 de abril de 2020.  

Roberto Gama Pacheco Junior " 

Diretor - Presidente da FASI 

luta 
de  GÇ)L 
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Processo Administrativo: no 333/2020 
Processo de Dispensa de licitação: n° 069/2020 

Itabuna: 08/10/2020 

Nome da Empresa: 

Pluspharma Distribução- Eirelli 

   

CNPJ/ CPF: 

03.669.239/0001-47 

Endereço: 
Rua Cariparó, [01. Granjas R P Vargas, Granjas Rurais Presidente Vargas, Salvador- Bahia, CEP: 41230-075 

telefone: (71) 3032-2600, e-mail: marciapluspharma.com.br  

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

de Base Luiz Eduardo Magalhães 

Valor Estimado: 
R$ 29.640,00 (Vinte e Nove Mil Seiscentos e Quarenta Reais) 

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

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

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

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

Infecção humana e mitigara aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pela COVID-19, e do Guia de Vigilância 

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

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

Coronavírus (2019-nCoV), por meio da publicação da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n" 7.616, de 17 de 

novembro de 2011 (BRASIL, 2020c); Considerando a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 

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

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

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

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

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

pandemia; Considerando o Decreto Municipal N°13.607 de 19 de março de 2020, declarando situação de emergência no 

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

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

um dever do Estado, devendo estar plenamente integrada às políticas 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 políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

processo de dispensa de licitação para a aquisição de imediato, após cotação d 

fundamento nos termos previstos da Lei Federal de Licitações n° 8.666/93. 

e outros agravos e ao acesso 

olicito então que seja deflagrado 

p :ç,pelo menor valor com 

      

  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515  - FONTE: 50  - PROJETO/ATIVJADE: 6.443 / 6.446 

   

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 
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LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

FASI 
01 

HOMIIAI. 01 A5I 
w;s 101)1000 IO.)MJIALS 

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A 
SAÚDE DE ITABUNA 

CIci s A 	ay da Rocha 

Diretor Adrn Financeiro 

Processo Administrativo: n° 333/2020 
Processo de Dispensa de licitação: n° 069/2020 

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

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

autoriza a dispensa de Licitação. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 06/10/2020 

Ohei  

0. 

da Silva Soraia de cIiveira Salume 

Membro 

11 
Renata Bn 	 Jai' 

President 	 Memero 

DESPACHO F NAL- HOMOLOGAÇÃO - DATA 06/10/2020 
DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 

Roberto G?na Pacheco Júnior 

Presidente 

2020r Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia 
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62 
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SAÚDE DE ITABUNA 
	

MO$PITAi. DI IAU 
LUèD ADDO .4J.GAU4AU 

LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

RATIFICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 333/2020, Processo de Dispensa de 

licitação: n° 069/2020, realizado com a empresa Pluspharma Distribuição- EireIH, CNPJ: 

03.669.239/0001-47, localizado na Rua Cariparé, Lot. Granjas R P Vargas, Granjas Rurais 

Presidente Vargas, Salvador- Bahia, CEP: 41230-075, telefone: (71) 3032-2600, e-mail: 

marciaplspharma. com. br, referente à Aquisição de Medicamento uso hospitalar para o 

abastecimento da farmácia e enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo 

Magalhães, no Valor Estimado R$ 29.640,00 (Vinte e Nove Mil Seiscentos e Quarenta Reais) com 

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

Itabuna, 06 de outubro de 2020. 

Roberto Ga a Pacheco Júnior 
Diretor Presidente 

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



+ 	FASI 
SUS 	FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A 

SAUDE DE ITABUNA 

LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

Terça-feira 
6 de Outubro de 2020 
2-Ano -N°628 

Diário Oficial Itabuna 

Licitações 

RATIFICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 333/2020, Processo de Dispensa de 

licitação: no 069/2020, realizado com a empresa Pluspharma Distribuição- Elreili, CNP,J: 

03.669.239/0001-47, localizado na Rua Cariparé, Lot. Granjas R P Vargas, Granjas Rurais 

Presidente Vargas, Salvador- Bahia, CEP: 41230-075, telefone: (71) 3032-2600, e-mail: 

marciapluspharma.com.br  referente à Aquisição de Medicamento uso hospitalar para o 

abastedmento da farmácia e enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo 

Magalhães, no Valor Estimado R$ 29.640,00 (Vinte e Nove Mil Seiscentos e Quarenta Reais) com 

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

Itabuna, 06 de outubro de 2020. 

Roberto Gama Pacheco Júnior 
Diretor Presidente 

R,enata ( 
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Av. Fernando Gomas Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Sahlo 
Tel.: (73)  3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62 

2020 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1/1G7YÍY+7E0EMVL9ZLMXQ 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER 
Diretora Presidente - FASI / HBLEM 
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MUNCÏPO Itabuna 
i.ugunda-teira 
/ (lo Janeiro de 2019 
? Arco VII - N1' 4322 

Portarias 

FASI 	 DIRETORIA 
UNOAÇÂOOEATCNÇÀOA 	 Li ) 	 PRESIDÊNCIA 

SAUDE DE ITASUNA 

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 
conIre o dispositivo da Lei Municipal n.° 1942, de 27 de julho de 2004 e du conlbrmidadc 
coni art. 64, § 70, do Estatuto da FASI. 

RESOLVE: 

Ad. j0 - Revogar Portaria n°0014/2015 de 03 de agosto de 2015. 

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

cm geral, a exceção dos coniralos médicos, do HBLEM - Hospital de Base Luis Eduardo 

Magalhães o servidor técnico operacional: 

DAVIDSON VIANA DOS SANTOS 

Ari. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

o 

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

RE(;ISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Itabuna- BA, 07 de janeiro de 2019. 
o 

2019J Av. Fernando Gomes Oliveira, sin°  Bairro: Nosso Senhora das Graças - ltabuncj/BA CEP: 45.6\551'.i 
Tel.: (73) 3214-1643 )Presidèncio) - CNPJ 02.762.633/0001.62 - E-mail: dweiorio.hblcmhoImaII.cÂ 

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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ATO DE ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA PLUSPHARM!Ç' 
DISTRIBUICAO EIRELI. 

CNPJ n° 03.669.239/0001-47 

• . . e. • 

MILTON NASCIMENTO DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
16/10/1953, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF n°099.543.175-20, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 0119019779, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado 
no(a) RUA BOA VISTA DE BROTAS, 176. APARTAMENTO 401, ENGENHO 
VELHO DE BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40.240-340, BRASIL. 

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome PLTJSPHARMA 
DISTRIBUICAO EIREUI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob 
NIRE O  29600086768, com sede Rua Cariparé, SN Granjas Rurais Presidente Var 

• 
Salvador, BA, CEP 41:230-075, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica/MF sob o O  03.669.239/0001-47, delibera e ajusta a presente alteração e 
consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas 
nas cláusulas seguintes: 

OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO 
HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS 
PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; 
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE 
INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
PARA USO 000NTO MÉDICO HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS;TRANSPORTE 
RODOVLkRI0 DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, 

• MUNICIPAL;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT1CIOS; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA NUTRIÇÃO 
HOSP1TALAR;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 
CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR;IMPORTAÇÃO 
EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS. 

CNA.E FISCAL 

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
4618-4/02 - representantes comerciais e agentes do comércio de instr mentos e 
materiais odonto-médico-hospitalares 

Req: 81700000414073 

• • 
• 
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Página 2 

) 
Rcq.': 1700000414073 

ATO DE ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA PLUSPRARM 	 
DISTRIBUICAO EIRELl 

CNPJ no 03.669.239/0001-47 e 
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e muda1is., 

• municipal 
4664-8100 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
odonto-médico-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 
46454/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
4639-7101 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
4637-1/99 - comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
7739-0/02 - aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem 
operador 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR - BA. 

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei no 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

--MILTON NASCIMENTO DOS SANTOS, nacionalidade BRAS-ILEERA, nascido em 
16/10/1953, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO. CPF/MF no  099.543.175-20. CARTEIRA 
DE IDENTIDADE n'01 19019779, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PUBLICA - BA, residente e domiciliado no (a) RUA BOA VISTA DE BROTAS, 176, 
APARTAMENTO 401, ENGENHO VELHO DE BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 
40.240-340, BRASIL. 

Titular da empresa de nome PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI, registrada 
nesta Junt- Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE no  29600086768, com sede Rua 
Cariparé, SN, Granjas Rurais Presidente Vargas, Salvador, BA, CEP 41.230-075, 
devid. nte inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o 

e... . 	e e • 

Ar 
JUCEB 

Certifico o Registro sob on° 97665205 em 24/05/2017 
Protocolo 174594470 de 16/05/2017 
Nome da empresa PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI NIRE 29600086768 
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ATO DE ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA PLUSPRARMA 
DISTRLBUICAO EIRELI e... . 	e e • 

Página 3 

a 

CNPJ Q  03.669.239/0001-47 • .4 • . 
03.669.239/0001-47, delibera consolidar o Contrato Social, mediante as condio 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1 - A sociedade gira sob a denominação PLUSPHARMA 
DISTRJRUÏCAO EIRELI, com sede e domicilio na Rua Canparé. SN. Granjas Rurais 
Presidente Vargas, Salvador, BA, CEP 41.230-075. 

CLÁUSULA 2 - O objeto social da empresa é: 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO 
HUMANO; 

. 

	

	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO 
MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS; 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E 
MUDANÇAS, MUNICIPAL; 
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE 
INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA NUTRIÇÃO 
HOSPITALAR; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; 
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES 
SEM OPERADOR; 
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS • 
CLÁUSULA 3 - O capital social é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), 
dividido em 350(trezentas e cinquenta) quotas no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 
cada, totalmente subscrito e integraiizado em moeda corrente nacional pelo titular. 

CLÁUSULA 4 - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade 
registrada. 

a ppOtO 

Req: 81700000414073 
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ATO DE ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA PLUSPHARMA 
DISTRIBUICAO ELRELI 

CNPJ a° 03.669.239/0001-47 

CLÁUSULA 52.  A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a MflTC' 
NASCIMENTO DOS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e 
passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no 
objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial. 

CLÁUSULA 6 - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual. 

CLÁUSULA 7*  - Ao termino de cada exercício social, cm 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo ao titular os resultados apurados. 

CLÁUSULA 8*  - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou propriedade. 

CLÁUSULA 9° - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 
intei 	case destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 
que a sociedade se resolva cm relação a seu sócio. 

CLÁUSULA 10° - O sócio poderá de fixar uma retirada mensal a titulo de "Pró-
Labore", observando as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA 11° - A sociedade iniciou suas atividades em 24/02/2000 e seu prazo de 

duração é inØterminado. 

Certifico o Registro sob o no 97665205 em 24/05/2017 
Protocolo 174594470 de 16/05/2017 
Nome da empresa PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI NIRE 29600086768 
Este documento pode ser verificado em httP:/JregirtjUceb.ba.9OV.br/AUTENTICACAODOCUMENTOSJAUTENTICACAOSSPX  
Chancela 58067472719791 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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ATO DE ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA PLUSPJJARMA .•. 
DISTRIBUICAO EIRELI 

é • • 
CNPJ n° 03.669.239/0001-47 • 

e 

CLÁUSULA 120 - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes do contrato social permanece SALVADOR. 

SALVADOR - BA, 12 de maio de 2017. 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

_____ • 	 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
03.669.23910001-47 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

24/02/2000 

NOME EMPRESARIAL 
PLIJSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PLIJSPHARMA 

PORTE 

DEMAIS 

CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

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

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
46.45.1-01 -Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.64-8.00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hos pita lares 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

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

LOGRADOURO 

R CARIPARE (LOT GJAS R P VARGAS) 
NUMERO 

SN 
COMPLEMENTO 

CEP 

41.230-075 
BAIRRO/DISTRITO 

GRANJAS RURAIS PRESIDENTE 
VARGAS 

MUNICÍPIO 

SALVADOR 
UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

URAQUITAN@ASSECON.CNT.BR  
TELEFONE 

(71) 3032-26001(75) 3221-1650 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFRI 
-e 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

29/01/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2118. 

Emitido rio dia 06/10/2020 às 11:29:13 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

   

[CONSULTAR QSA VOLTAR 
1 

IMPRIMIR 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre políti de privacidade e uso, ij_que aqui.  
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ATIVIDADE(S) 
	

CNAE 	DATA INICIO 

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

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

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para 
uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domicilar 
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios 
não especificados anteriormente 

Aluguei de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem 
operador 

Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 
materiais odonto-médico-hospitalares 

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, municipal 

TIPO DE UNIDADE: 

FORMA DE ATUAÇÃO: 

SITUAÇÃO CADASTRAL: 

DATA DA INSCRIÇÃO: 

Unidade Produtiva 

Estabelecimento Fixo 

Ativa Regular 

15/02/2013 

exoia 
ç:çe 

N° TVL: 302452 	VALIDADE: Definitivo 

DATA DE IMPRESSÃO: 	02/01/2020 

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições. 

CÓDIGO DE CONTROLE: 
	

DD0CFA034422B3986E3A046C9952834E 

4644-3/01 

4645-1/01 

4664-8/00 

4639-7/01 

4649-4/08 

4646-0/02 

4637-1/99 

7739-0/02 

4618-4/02 

4930-2/01 

29/07/2015 

29/07/2015 

29/07/2015 

29/07/2015 

29/07/2015 

29/07/2015 

29/07/2015 

29/07/2015 

29/07/2015 

29/07/201 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COORDENADORIA DE CADASTRO 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
PESSOA JURÍDICA 

Validade deste Alvará: 31/12/2020 

RAZÃO SOCIAL: PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI 

NOME FANTASIA: PLUSPHARMA 

CGA: 448.296/001-29 	 CNPJ: 03.669.239/0001-47 

ENDEREÇO: Rua Cariparé, SN- GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS 

NATUREZA JURÍDICA: 	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat.Empresãria) 

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: 	Matriz 

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da 	Secretaria Municipal da Fazenda 
(http:llew.sefaz.salvador.bagov.br). através do código de controle acima 

ç:) çØ 
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Certidão Internet 
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BRASIL 	Acesso à informação 
	

Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 

BRASIL 	Acesso à informação 	 Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 

RderaI 

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

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

Nome: PLUSPHARMA DISTRIBUICA O EIRELI 
C N PJ: 03.669.239/0001-47 

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. de 2/10/2014. 
Emitida às 15:23:34 do dia 10/08/2023 <hora e data de Brasilia> 
Válida até 06/02/2021. 
Código de controle da certidão: FB49.BF4A.BAID.3E04 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 	...- 

Nova Consulta 	 página 
para JmpraI'. 
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08107/2023 	 Certidão Negativa do Débitos 

a .• 

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 448.296/001-29 
CNPJ: 03.669.239/0001-47 

Contribuinte: 	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI 

Endereço: 	Rua Cariparé, N° SN 

GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS 
41.230-075 

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser 
apuradas, conforme artigo 277, § 30, da Lei 7.186/2006. 

Emissão autorizada as 10:09:59 horas do dia 08/07/2020. 
Válida até dia 06/10/2020. 

Código de controle da certidão: 	E888.F203.EFC6.0A69.47A3.8AA6.2F84.B47C 

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o código de controle acima. 
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PODER JUDIOIÁRIC 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 03.669.239/0001-47 
Certidão n°: 15237311/2020 
Expedição: 02/07/2020, às 13:36:06 
Validade: 28/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito (a) no CNPJ sob o n°  03.669.239/0001-47, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n°  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n°  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

). 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constaros dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Mi stério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Pré'ia 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 10/08/2020 14:02 

SECRETARIA DA FAZENDA 

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

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

Certidão N°: 20202281422 

RAZÃO SOCIAL 

PIUSPIIARMA I)lSTRlBLICAO EIRHI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

052.714.650 
	

03.669.239/0001-47 

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

presente certidão Positiva o efeito de Negativa: 

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

298945.0002/19-5 - Ia lnst'AG.DISTRIRUIÇAO 
	

298945.0003/19-1 - Ia InsIJAG.DISTRIBUIÇAO 

298945.0003,119-1 - IniciaL"PARCELAMENTO 
	

298945.0004/19-8 - la lnst/AG.DISTRIBUIÇAO 

298945.0004!I9.8 - Inicial/PARCELAMENTO 

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

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 10/08/2020, conforme Portaria n0  918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

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

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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06/10/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

CAIXA 
CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	03.669.239/0001-47 
Razão Social:PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI ME 
Endereço: 	R CARIPARE SN / GRANJAS RURAIS PRES / SALVADOR / BA / 41230-075 

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

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

Validade:03/10/2020 a 01/11/2020 

Certificação Número: 2020100303100357053188 

Informação obtida em 06/10/2020 11:36:28 

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

Imprimir 

au 
Ja T e  
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