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FASI- FÚNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA

PROCESSO ADMINISTRATIVO

N°.264/2020

PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO

N".51/2020
Contrato de Prestação de Serviço n"
742/2020

CONTRATADA(O): Cristália Produtos

Químicos Farmaêuticos Ltda;

" VALOR: RS 21.450,00

MÊS: Agosto EXERCICIO: 2020

*** PARA A TENDIMENTO AO COVID-

19** *
çjçjÇ,QO(j

1020T" Av. Fernando Gomes OIiveka. sIn' CEP 45.600.000 - ltat)vnc] -Bahia

Tel : (73) 3214 1600 CNPJ 02 762.633/0001 62



N

' ( ' - · +SUSE2 wnEL!.S.!,,oa 4': :¥: DIRETORIA
SAÚDE DE I'AE'UNA ""'""'""" ADM/FIN

t E LLAS EDUARDO MAGALHAESA i

Itabuna, BA, 13 de agosto de 2020.

De: Diretoria Ad ministrativa/Financeiro

Para: Licitação e Contratos.

Assunto: Aquisição de produtos.

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

Entre outras demandas, como em todo e qualquer ente público, mormente o
seguimento hospitalar, a Administração se revela carecedora de produtos/insumos
cujo objeto é aquisição de MEDICAMENTOS:(MIDAZOLAM, RUCORONIO,
FENTANILA E ATRACURIO). Tal solicitação é demandada devido a um avanço
extenso de casos com confirmação positiva ao Novo CORONAVIRUS Sars-Cov-2
(COVID - 19).

A reposição do aludido produto em nossa farmácia se faz sobremaneira
necessária para o atendimento aos pacientes com tratamento de sintomatologia
moderada a grave ocasionada pelo COVID - 19, sendo necessário para uso em
diversos setores do Hospital de Base Luis 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 a a Pachecojunior
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MAPA ANALÍTICO 0095.2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 12.08.2020

LOTE 01

Item Descrição Und Quant CRISTALIA MÉDIA TOTAL

FENTANILA, citrato de, solucao injetavel 78,5 mcg/ml,, frasco
ampola cl 10 ml, a embalagem devera conter a impressao "venda
prmbida pelo comercio". Aprèsêntàr rêgistro dos produtos na Anvisa e

U" 1.000 4,99 R$4,99 R$ 4.990,00
I Certthcado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do (UNIDADE) :!

fabricante conforme resolucao Anvisa n° 460/99. Em caso de 'a
. L

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de Origem ·7 ' .- "
traduzido por tradutor oficial. ', . '-

L

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

e. --J2 'egtstro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Un 1,000 R$3,15 R$3,15 RS 3.150,00
Fabricamo e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao (UNIDADE)
Arivisa n' 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar
documento do pais de origem traduzido por tradutor ohcial.

MIDAZOLAN 50mg solução injetável 10ml, na embalagem deve
conter a descrição "venda proibida pelo comercio". Apresentar

3 registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas. Un 500 R$6,90 R$6,90 R$ 3.450,00
Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao (UNIDADE)
Anvisa n° 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar
documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial. c'.
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ROCURONIO brometo de, 10mg/mL solucao injetavel ampola
" 5mL. Deve conter na embalagem a descricao "proibWa a venda pelo

comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e CerUficado -
Un

4 de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante (UNIDADE) 100 R$20,90 R$20,90 RS 2.090,00
" conforme resolucao Anvisa n° 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul. apresentar documento do pais de origem traduzido por "
tradutor ohciaL

Un
5 ATRACURIO BESILATO, 10MG/ML, solução injetavél, 25 amp x 5 ml (UNIDADE) 300 R$25,90 R$25,90 RS 7.770,00

TOTAL DO LOTE R$21.450,00
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· Qtde Unidade Valo" ' Valor Total ' "e,,Item Medicamento Ofertada l unitário Data de Faturamento

Fármaco: FENTANILA CITRATO

Oferecemos: FENTANEST 0,05mg/mL

l Sol. Inj. - 10amp arribar x 5ml 1.000 Ampola R$ 4,99 R$ 4.990,00 Até 15/08/2020

Marca: CRISTALIA
' RMS n" 1.0298.0081.021-3

' Fármaco: MIDAZOLAM CLOR.

jOferecemos: DORMIRE 5mg/mL Sol.

2 jlnj. - 1Oamp. x 3ml 1.000 Ampola R$ 3,15 R$ 3.150,00 Até 15/08/2020

I Marca: CRISTALIA
l

l' RMS n" 1.0298.0143.011-2

l Fármaco: MIDAZOLAM CLOR.

Oferecemos: DORMIRE 5mg/mL Sol.

' 3 Inj. - 10amp. X lOml 500 Ampola R$ 6,90 R$ 3.450,00 Até 15/08/2020 l

Marca: CRISTALIA

RMS n" 1.0298.0143.013-9

1-"líí
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,- FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA - FASI

At. Sra. Marlúcia Saturnino

0 Ç'

Ref.: Cotação Emergenc _ e Medicamentos
; P?,

^ F'

"Y, PROPOSTA DE PREÇOS e,
j,ç

"a,

"ç4oo
PROPONENTE: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPj: 44.734.671/0001-51

ENDEREÇO: Rodovia Itapira-Lindóia, KM 14 - Itapira/ SP

CONTATOS: (19) 3863-9532 - (19) 98 135-568 l - Alessandro - E-mail: alessandro'ã cristalia.com.br

(19) 3863-9493 - (19) 98236-01 10 - Adriano - E-mail: adriano(ã cristalia.com .br

PRAZO DE PAGAMENTO: 5 dias uteis após o recebimento definitivo da mercadoria.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil S/A - Agência n° 5115-2 - Conta Corrente n° 2014-1

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de sua apresentação.
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·> PRAZO DE ENTREGA: Conforme o cronograma de entrega descrito em cada item da proposta.
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Fármaco: ROCURONIO (BROMETO) <à

Oferecemos: ROCURON 1Omg/mL Sol.

4 Inj. - 25fa X 5ml 100 Frasco Ampola R$ 20,90 R$ 2.090,00 Até 15/08/2020

Marca: CRISTALIA

RMS n" 1.0298.0304.006-0

Fármaco: ATRACURIO BESILATO

Oferecemos: TRACUR 10 mg/mL

6 sol.lnj. 25 amp. x 5ml 300 Ampola R$ 25,90 R$ 7.770,00 Até 15/08/2020

Marca: CRISTALIA

RMS n" 1.0298.0135.007-0

Ge

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO: R$ 21.450,00 :Êí

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais
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ItaRira, 28 de Êlho de 2020 5"@.' . $
ADRIANO GÕMES uOS AssinadodeformadigitalporADRIANO E u' e?í

GOMES DOS SANTOS:28103684813 'E
SANTOS:2810368481 3 Dados:2020.07.2814,38,35-03'00' " ¶y%,

Adriano Gomes dos Santos 2 > "ày

Coordenador de Licitações/ Representante Legal "Ifi
:áb

RG n° 30.329.399-8 (SSP/SP) -. O °

.

CPF n° 281 036.848 13 í:" 'i
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - URGENTE

De: FARMÁCIA
Para: COTAÇÃO/CONTRATOSIDIRETORIA ADM 13/08,'2020

ITEM EspedfÈação de Matorial " Unòd Qua nt , PrOçO Unit ] " pmLT9tal
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DESPACHO

1. Autorizo a Contratação da empresa Cristália Produtos Químicos

Farmacêuticos Ltda;

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

direta e:

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

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

a autuação do processo hcdatório l inexigibilidade l dispensa:

itabuna, 14 de Agosto de 2020

Roberto Ga a Pacheco Júnior
Diretor Presidente

"" !!%
N,:g,y!;:
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ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 051/2020 - CONTRATO N"742\2020

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0264/2020

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 92(9\2020, MP 961\2020,
Art.1". REQUISITOS DOS ARTIGOS 4", 4"-A, 4"-B, 4"-C, 4"-D, 4°-E, 4"-F
E 4'-H, TODOS DA LEI N" 13.979/20. CONSIDERAÇÕES. CONSULTA
FORMAL POSSIBILIDADE JURÍDICA

I - PREÂMBULO

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

PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA com FASI - FUNDAÇÃO DE

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

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

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

base Lei n° 13.979/20, pam a aquisição de medicamento de uso hosl2itajar, 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, urgê ia e emergência em que se

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

,(1J"" $·1 E'
II -DAS INFORMAÇÕES E JUSTIFICATIVAS ja<

Inicialmente, imperioso destacar que, devidamente autuad solicitação pela Diretoria, vem os

autos na data de 14/08/2020, objetivando a consulta ac ca da legalidade de contratação de

em!r:sa por meio. de licitação na modalidade dispensa. justi ;cancjo a ;ontratação so:re aSgçÔ0\NG\|G

aqtnsições do medicamento, sem adentrar em aspectos relativos a conveniência e op:l:\l ,,aO{":":,

nem analisar prismas de natureza eminentemente técnico-administrativa. K :',é,\ ed$' "
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Assim sendo, a manifestação produzida por esta Assessoria Jurídica, em que pese ser de

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

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

Realizadas tais considerações, passa-se a análise 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 q

outros princípios que regem a atividade administrativa, em especial o da eficiência. , Y>i$""
Considerando que em 28 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde, por meio do c:'e "nié:rT i

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

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

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

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

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

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

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

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

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

cor avírus responsável pelo surto atual; Considerando que em ll de março de 2020 a 'e'
,1?'®sígg'çà° Mundial de saúde. (OMS). declarou a doenja provocada Pe]: novo coro;aví,n' ,j\%:i.

.·\CNÜ -19 como uma pandemia; Considerando que a lei prevê que podera ser detê . , ,, \,d' "jè É ::edàgção compulsória de exames, testes laboratoriais, coleta de amostra clinicas. vacinàã8'e"ò°"

L

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 jC\j
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, em especial o artç§§!'r'

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

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importân

2020 Av, Fernando Gomes Oliveira, s/n° - Cep: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/(XX)1-62
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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 tejos em estoque em

razão da pandemia do COVIl) 19 alegando que os fornecedores diminuiram 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. \W'

onsidera,ões Preliminares desta Assessoria

" "ií:;g*:S0 ,$j, e::i:"

e\\(p \új

J\Ü) ' is ,,Õ"""

,C'\((' ,s\Qgàeba imprescindível de faz a verificação: da existência de dotação orçamentária para

'<ização 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

forma de pagamento, assim como documentos de regularidade da empresa' çj§,ç"ô

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 discricion

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n°- CEP: 45.600000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/(XX)1-62



' +SUSL;'l"': ,uE,t!,S,!,,o. #1 asseSsor|a
SAÚDE DE ITABUNA JURIDICA
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do administrador público legalmente competente, tampouco, examinar questões de natureza

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

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

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

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

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

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

instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações

administrativas.

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

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

público, passa-se a expor o que se segue: . \3!?'"

IV DAFUNDAMEN:AÇÃODEMÉRITO

.

, ÇS:

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

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

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

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019. Dentre as diversas medidas, a referida l ' gj'j\\V"'

detê ina o s 'nte no artigo 4°, capute §1°: :i,g\¢::,, ,,,°;;%"\-

jailma

eltu5 (iq S\\U'

jpe de Ap0\0 "'Art. 4° - É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
DmhrndACCÀ engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública

de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

§ 1° - A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-

se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.'" \ çjp

Ainda que se trate de situação em que a licitação é dispensável, em respeito à mora]idadeSSç' '

probidade administrativa, iàz-se necessária a realização de processo administrativo prévio, bem

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

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

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

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

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

gestor pode prescindir da seleção formal prevista neste estatuto. Quanto maiar 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 especl7ícos 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 ,,k

sentido éali,ão do renomad J,essé Torres Pereirajúnior: , ,É;S::" '

"As hipoteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto é, a

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

\0 ou distrital, bem assim regulamento interno da entidade vinculada não poderá }1ç 'J\N"",C'< ,!':%
c,ia, hipótese de dispensabilidad'"· ,Ai,S::"::'-

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

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

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

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

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

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

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

atendimento de situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 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:

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

presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos, devidamente
&j demonstrados em processo administrativo próprio: a) a licitação tenha se.g iniciado em tempo hábil, considerando, com folga. os prazos previstos no

Estatuto Fundamental das Contratações para abertura do procedimento
m7 licitatório e interposição de recursos administrativos, be: assi; . aqueles

··: ,,S" necessários à elaboração do instrumento convocatório, analise 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 ..kjüg\\

tenha sido resultante fa!ta ge plangamento, desídia administrativa ,ou
" gestão dos recursos dispomveis, ou seja, que tal fato não possa em htNk , ò"

(jQ SÚ\/\
a|gum& ser atribuído à culpa ou dolo do(s) agente(s) público(s) envolvido(s);:',e,gj "e

jallnlu r dê kpoio C) a situação exija da Administração a adoção de medidas urgentes e
E imediatas, sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou paniculares;
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 terinos qualitativos e quantitativos, ao
que for estritamente indispensável para o equacionamento da situação

emergencial; ,
d""' "
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f) a duração do contrato. em se tratando de obras e serviços, não ultrapasse o
prazo de 180 dias. contados a partir da data de ocorrência do fato tido como
emergencial;
g) a compra, no caso de aquisição de bens, seja para entrega imediata:

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

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

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

valores. Explica:

O direito (público, especialmente) é posto para assegurar a realização de
certos fins (valores). Quando se constrói a noma jwidicm considera-se uma
cena situação fática e se elegem certas condutas como o&igatórias, 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=o que ameaça um valor

fúndamental. m
·-, ,,,dd(o&t

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 s pramenci nado, considerando que os preços guardam compatibilidade com \ç,S\\«\\"

valo"s,W ' , 'ho mercado. ;';%"
jailma r po\q ,?( .,¢5>"

E?ype , d, ro' q?'""'

Port , há de se observar que não só a licitação, mas também a contratação direta através de

pro sos de dispensa ou de inexigibilidade, deve sempre buscar atender o interesse público.

de ro do menor espaço de tempo e no melhor preço possível. objetivando. assim. a

preservação do patrimônio público. SC'
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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 fàcilitar a demonstração, o

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

se atendidas as condições de:

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

emergência; III - 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 inertes. E, segundo o

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

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

Excepcionalmente, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestMores 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 i::yRkxlll

do caput do artigo 7° da Constituição. cuja obrigatoriedade pennan'"· t,:i:k., '

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

rui as ndições as condições de h:bi]itação e qualificação exigidas quando da celeb:a9ã:ü\\«\\"

do instru ent a S FlXÇ"d°"" atentar, inclusive, quanto ao prazo de validade 'J';S '::3:i:::"

aRKlga[ ApO\o '8& cu .U>'
Ê ,nh[n ç\â r.p\ qµ©"

Pa s casos de dispensa de licitação é necessário, ainda, que haja justificativa de preço

d idamente formalizada no respectivo procedimento, comprovando a adequação dos custos e

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

vantajosas ou ina!eq.uadas. A Administração tem o dever de buscar, sempre, a maior vantagemC: 6

para o interesse publico. ij '
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No entanto, tratando-se de um período de excepcionalidade, diferentemente do Decreto n°

46.642/1933 e do enunciado n° 02 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro -

TCE/RJ34, o art. 4°-E, §1°, VI, da Lei n° 13.979/20 estabelece a possibilidade de a estimativa

dos preços se dar por meio de, no mínimo, uma das seguintes fontes: a) Ponal 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 lnercado, vedando-se a

, ,
, \S ' "'

majoração sem justa causa. is

ç'

V - DA ANÁLISE DA MINUTA ·,Y"

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

preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades.

O contrato inicia-se na data da assinatura do presente instrumento e encerra-se em 3 1/12/2020,

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

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

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

CONT i!&iir unilateralmente o contrato '\,Sj\\¶%\"'
,<,' dê ApOio ,, \\V ,S,ò;,

, ,,, À- ':
,,íõ; ,®Ò"

VI - NCLUSAO ' '?'""

Vale ressaltar, mais uma vez, que em 20 de março de 2020 foi De«etado Estado de

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

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

contaminação do primeiro paciente com o COVID-19 na região. C;' \
h
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Considerando que a FASI disponibiliza 20 leitos de UTIS adultos, 08(quatro) leitos de UTI

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

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

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

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

necessidade, de acordo com a sua necessidade.

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

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

fato noticiado e que ensejará a celebração do temo.

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:

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 ç@â foma de garantia de eficácia ¶""fNÕ\jÍ\«\"

ato dministrativo; ê ,e,:,: m

ig\j\õ:? ,,,,,,:,:,o,:"::"

2) ja o cesso em tela submetido à anáiá'áà Contabilidade e Controladoria Interna da

t® quem cabe, através de seus sistemas de controle interno, examinar as fases de
,ü'l?:|jfr' d&ão da despesa, dotação orçamentária, inclusive, verificando a regularidade das

'¶tc'S;õès. contratos, temos, 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. . r' 'Ò

Itabuna-BA, 04 de Agosto de 2020. ÇJÇÇ\ "
FarrÔco

Assessora Juridic \OAB BA 59.866
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AUTUAÇÃO

Processo Administrativo: n' 264/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 51/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n° 742/2020

Valor Global Estimado: R$ 21.450,00 (Vinte e um mil quatrocertos e cinquenta

reais)

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna

Contratada: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda;

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

Objeto: Aquisição de Medicamentos uso hospitalar para o abastecimento da

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

Magalhães

Vigência/Periodo: Imediato

Autuação: Ao 14° dia do mês de Agosto de 2020, eu Renata Bomhm Silva

Oliveira, Presidente da CPL da FASI, autuei sob o n°0264/2020, este processo

admin'strativo, contendo suas peças integrantes em conformidade com a Lei

Federal 8.666/93.

Eu
Renata Bomfim Silva Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação

\'%':%
.h [j

c'e"'

\',,;9'
h

'"í;",.^%:'
S·"

... m
2020 T Av Fernando Gomes Oliveira. sIn"- CEP: 45.6OCkOOO - Itabuna -Bahia

Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/CXX)1-62



y

Q jada-feira · r

' " """" '°'° ' Itabuna Diano Oncial'6 - Anc»-'N' 2$4 , ,'

+SU· E £1!SL, m 'ICI'AÇÕESE
'"" " """' .«""=— CONTRATOS

.

GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE

Portaria N° 0'027/2020

Dispõe acerca da rwogação da portaria 010/2020 de 14 de fevreiro de
2020, e nomeação dos membros efetivos e suplentes para a compjsição
da CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASI.

O Diretor - PresWente cia FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA, nO uso da

suas atribüições que lhe roga q art 37 l 7' da lei Municipal 1.942 de 27 de julho de 2004

Resolve:

ART. 1". Revogar a poitaria de 00 10/2020 de 14 de fevereiro de 2020, que trata da ncjmeacão de
membros efetivos e 3up|entgs, respectivamente, da CPL - Comissão Permancnte de Licitação da
FASI,

ART. 2°. Nomear a CPL - Comissão Permamnte de Lmitação da FASI - Fundação de Atenção á
Saúde de Itabuna, qL'e passará a vigorar com a seguinte composição:

Membros êfêtNos:

PRESIDENTE - Renata Bomfim Silva Oliveira;

MEMBRO - jailma Freitas da Silva:

MEMBRO Soma cj3 O ve rã Saume

:":'4:

Membro suplente: ,%"9

MEMBRO - Marília Silva dos Santos.

MEMBRO - Ricardo Costa (jós Santos

ART. 3°. Determinar que no impedrnento e ausência do presidente. seja o mesmo substituído por

um dos dois membro3 efetivos da CPL - Comissão Permanente de Licitação.

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

Pêrmar'ente de Licitação seja a mesma composta por um dos membros suNentBs.

ART. S". Esta portaria ente em vigor na data de sua assinatura.

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

Registm-se. Comunique-se Cumpra-se

- ç$Nçg'\gt\\

&{\\s\s$ 'j"?g:e:"
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Roberto Gama Pacheco junior

Wretor - Presidente da FASI

202òj" Av Femc ndo GOmes ONvehj, sIn"- CEP: 45.60CKKX)- Itotuma -Bahio

Tel.: (73) 3214-1600- CNPJ CR.762.6331000)-62
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SLZUSOKHCVSBWFTVVCSGW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Processo Administrativo: n" 264/2020

Processo de Dispensa de licitação: n" 051/2020. , .\ kju:j""""'
Contrato de Prestação de Serviço n" 742/2020 ,4·' j, 'í,:::e°::e:'

ltabu na: 14/08/2020 Qè

"" Nome da Empresa " " " CNPJl CPF:

L _ Cristália P.ro.d.u.los Qui.m.i.cos_farmacê.uticos_Ltda: 44,734.671/0001-51 ,

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

'"objeto:

Aquisição Qe Medicamentos usc hospitalar para o abastecimento da farmácia e enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital

de Base Luiz Eduardo Magalhães ,.,,',,
. r '

Valor Estimado' Vv'\':,Yj:"
R$ 21.450,00 (Vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais) ." .j??":,, "'

Caracterização da emergência ou razão da eseo|ha do fornecedor e justificativa do preço: ". 't'

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

Considerando q cancelamento da ata 076 da empresa Comercial Valfarma EIRELI, participante e também vencedora de

zlguns lotes do certame pregão eletrônico n° 025/2019 (para registro de preços): Considerando o cancelamento da ata

C87 da empresa Bahiamedic Comércio De Produtos Hospitalares Eireli, participante e também vencedora de alguns lotes

co certame pregão eletrônico n° 016,'2020 (para registro de preços): CONSIDERANDO que a empresa Okey Med Dist. de

Medicamentos Hospitalares, Odontológicos Imp. e Exp. Eireh e a empresa Riobahiafarma Com. E Dist. De Prod. Médicos

E. Cosméticos Ltda, participantes do certame pregão eletrônico n° 016/2020 (para registro de preços) foram convocadas e

pediram desistências para o fornecimento destes lotes: Considerando que em 28 de janeiro ce 2020, o MS, por meio do

COE-nCoV, publicou a versão eletrônica preliminar do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo

C:oronavírus, (2019-nCov), com o objetivo de conter a infecção humana e mitigar o aparecimento de casos graves e óbitos

zcasionados pela COVID-19, e do Gljia de Vigilância Epidemiológica (BRASIL, 2020f: BRASIL, 2020h): Considerando

:iue em 4 de fevereiro de 2020, q MS declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em

zecorrência 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 coronavírus responsável pelo surto de 2019; Considerando a Medda Provisória N° 926, de 20

ce março de 2020 "urgência demandada é incompatível com a realização dos procedimentos kitatórios usuais A solução

é a utilização dos permissivos legais para a contratação direta, em que se prescinde de hcitação": Considerando que em

11 Março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença provocada pelo novo coronavírus COVIl)-

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 o fornecimento desse medicamento aos beneficiários

co SUS está previsto no art. 6° da Lei n° 8.080/90: Considerando que o direito ao acesso a tratamento hospitalar possui

f|jndamento maior na Constituição Federal (vida, saúde, dignidade e desenvolvimento); Considerando que a Saúde

uicontra-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 ue a Lei n° 8.080, de 19,09,90, que institui o Sistema Único de

S:aúde, estabelece a necessidade da melnoria da uali de de vida decorrente da utilização de bens, serviços e

ambientes oferecidos à população na área de alim nt , através de novos ordenamentos que regulam, no âmbito da

saúde, as relações entre agentes econômicos, quáük:àe daqueles recursos e o seu consumo ou utilização:

,,,;.,, n,,,, i"Í'"j Cc?"' '"
4L . r

í02rr""= Fernando' ornes ONe rã, s/n° CEP 45 600 CXX) Itabuna Bah a

T .: (73) 321 4-1 6® - CNPJ 02.762.633/0001-62
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i Considerando o Ant. 196 da CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e

l tíconômicas que visem à redução do "isco cIe 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 dehagrado 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.

UNIDADE ORçAMENT RIA. 1515 - FONTE: 50 - PROjETO/ATIVIDADE: 6.443 /6.446
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3.90.30.00.000

Processo Administrativo: n° 264/2020r

Processo de Dispensa de licitação: n° 051/2020.
Contrato de Prestação de Serviço n° 742/2020

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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 14/08/2020
P

,,,,,,': N, ""?:;,;:;ys ,
Soraia de Oliveira Salume Renata Bomhm Silva Oliveira Jailma Fr as da Silva ,

Membro Membro M bro

DESPACHO FINAL- HOMOLOGAÇÃO - DATA 14/08/2020
DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

T&&=eÈ* fi, J;,,,,,,

Pres dent.z iretor Ad . Financeira

2020 l A". Fern' indo Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.6OCKKX) - Itabuna -Bahia
" l Tel.: (73) 321 4-1 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 0264/2020, Processo de Dispensa

de licitação: n° 051/2020, Contrato de Prestação de Serviços n" 742, realizado com Cristália

Produtos Químicos farmacêuticos Ltda; CNPJ n° 44,734.671/0001-51, localizada na Rodovia

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

referente à Aquisição de Medicamentos uso hospitalar para o abastecimentQ da farmácia e

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

R$ 21.450,00 (Vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais), com vigência imediata, foi publicado

no Diário Oficial do Município de Itabuna, nesta data.

Itabuna, 14 de Agosto de 2020.

Roberto Gam Pacheco Júnior
Diretor Presidente
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20:|:0T"" Av- Fernando Gomes Oliveira, sIn"- CEP: 45.6004XXJ - Itabuna -Bahia

Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/(XXA-62
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Atos Ádministrativos
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d

RATIFICAÇÃO

Cerüfico para os devidos fins qug ç) Procasso Administrativo: n° 0264/2020, Processo cíb Dispansa

de lidtação: n° 051/2020, Contrato de Prestação cjb Serviços ri' 742, realizado com Cristália t
àProdutos Qulmlcos farmac6utlcos Ltda: CNPJ n° 44.734.671/0001-51, localizada na Rodovia
Âf"',: ' ltapira-Lindóia, Km 14- Ponto Preta, Itapira' SP, CEP: 13970-970, telefone: (19) 3843-9500, j

' ·' referente à Aquisição de Medicamentos uso hospitalar para o abastecimento da farmácia e
:j " .

A

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

RS 21.4EO,OO (Vinte um mil quatrocentos e cinquenta raais), com vigência imediata, foi publicado

no Diáric Oficial do Município do Itabuna, nesta data.

Itabuna, 14 de Agosto de 2020,

-=— '

F

i , Robarto Gama Pacheco Júnior

,· . Diretor Presidente

í í " ,,gg;:" '

N

i

2020 Av. Fernancio Gomes Oliveira, s/n' - CEP: 45bQCKXX) - Itabuna -BaNa .
Tel,: (73) 3214-) 600 - cnpj 02,762.633/0001-62 m Ub .

n¢:-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z9+jFCCGZXIGS+CG7TZVQW çSr

i

Esta edição encontra-se no site oRcial deste ente.
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Itabuna, 19 de junho de 202

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

ASSUNTO: Criticidade de estoque de medicamentos

limos. coordenadores,

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

dificuldade cje aquisição e abastecimento de algumas classes de medicamentos, fic

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

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

disponibilidade de estoque dos medicamentos que tiveram consumo e custo aumentad

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

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

conjuntamente com os setores pares, os medicamentos aqui elencados. A conjuntu a

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

reabastecimento e limita nossas ações.

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

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

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

A Farmácia coloca-se disponivel para quaisquer esclarecimentos.

Cordianiente, .,c

, ,,~,= ' .. A!j y"G|em\1|io Linnãí moS .. -czB" \'$qO '" í' Z,
FarmacèuÜCõ CRÉ13A- 52 yç\\Ü' " '
Coordenação de Farmácia ,,. - ç'ç .,uSg "
HBLEWFASI pqC"'"
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Classe Farmacológica Medicamento

Bloqueadores Neuromusculares ' ATRACÚRIO 10 MG/ML AMP 5 ml *

ROCURÔNIO 10 MG/MLAMPOLA 5 ML "*

SUXAMETÔNIO 100 MG PÓ FR-AMP ** l
L

í í

' PANCURÔNIO2 MG/MLAMP 2 ML
È

É
Hipnóticos Sedativos Benzodiazepínicos , diazepam 5 mg/ml amp 2 ml

! MIDAZOLAM 5 MG/ML AMP 3 ML '*

i MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10 ML **

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

Anesrésico e Adjuvante de Analgesia dextrocetamina 50 MG/ML fr-amp 1 ml :

ETOMIDATO 2MG./ML INJETÁVEL

J
PROPOFOL10 MG/ML AMP 20 ML **

Analgésicos de Ação Central (Opioides) fentanila 0,5 MG/ML amp 2 ml **

! FENTANILA 0,5 MG/MLAMP 10 ML **

i MEPERIDINA50MG/MLAMP 2 ML"*

l MORFINA 10 MG/ML AMP IML "'

, TRAMADOL 100MG/2 ML AMP *"
-· +

" Mecicamentos em estoque critico ;1
"* Medicamentos desabastecidos ",n'Es'
Dados coletados em 19H6/2020, às 13'00", via SPDATA. ,, ,,

F ,,
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Conass alerta para a falta de medicamentos
para sedação de pacientes com COVID-19
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Em audiência pública na Câmara dos Deputados o assessor do Conass. Héber Dobis,
participou do debate sobre tabelamento de preços e requisição de medicamentos sedativos e
outros, promovido pela Comissão Externa de Ações contra o novo Coronavírus (SARS-
CoV-2) e ressaltou ser oportuno o momento desta discussão, pois o mesmo tem sido pauuído ·'8çjÜ\\¢c\"

pelo Conass nas últimas semanas. "'Levamos este assunto inclusive, para o gabinete de " ' 1\\JJ O\,oa\
do Ministério da Saúde. É um tema que causa extrema preocupação para secretálrioSC\\S\ú ' , ,^Gç'l

estaduais de saúde"", disse. '" :

O assessor falou sobre como se dá a responsabilidade pelo financiamento dos medicamentos
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e enfatizou ser importante deixar claro de
quem é a responsabilidade pela aquisição e pelo financiamento desses itens. "Todo elenco
utilizado em âmbito hospitalar é de responsabilidade de aquisição do próprio hospital e. nos
casos em que os hospitais são da gestão direta de estados e municípios, obviamente as
secretarias estaduais e municipais são as responsáveis pelo processo aquisitivo que abastece
esses estabelecimentos e é justamente nesse grupo de medicamentos, que hoje é o objetivo
de discussão desta reunião, que está o nosso maior problema"'. rYj

Héber alertou que há pelo menos "s semanas. algumas secretarias estaduais de saúde CS "
relataram ter dificuldade de abast cirri to de medicamentos utilizados no processo daeç "

intubação orotraqueal para venti ç mecânicm principalmente agora durante a pandeiíÜa
S\\u'



por COVID-19. '"Nesse sentido o Conass prestou apoio na tentativa de remanejamento e
abastecimento emergencial. porém, nas últimas duas semanas, os pedidos de apoio
aumentaram muito, o que nos acendeu uma luz vermelha. é óbvio"'.Em seguida apresentou
um levantamento feito pelo Conass com todas as 27 Secretarias Estaduais de Saúde. "Vinte
e cinto secretarias nos responderam. Se considerarmos estas 25 como 100% da nossa
amostra. por exemplo, só o primeiro medicamento, que é um bloqueador muscular, está em
falta em 24 delas.

Podemos fazer uma análise e, se somarmos dos 52% para cima l ] medicamentos, pelo
menos, estão em fàlta em mais da metade das Secretarias que responderam ao questionário.
É muito grave a falta de medicamento para a indução da sedação, a anestesia, e para o
relaxamento muscular, o que pode inviabilizar o processo de instituição da ventilação
mecânica"", enfatizou o assessor técnico do Conass.

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

O assessor esclareceu ainda que o Conass enviou um oficio ao Ministério da Saúde
solicitando apoio, pois entende que ainda que a responsabilidade de aquisição seja das
secretarias estaduais e municipais e de hospitais, o ministério pode, forma coordenada e
central, apresentar condições para ajudar todas as secretarias.
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Licitação para remédio usado em intubação fracassa e
estoque de medicamentos diminui

O fracasso nas licitações tem deixado a maioria dos Estados com o estoque de
medicamentos essenciais para o uso de respiradores por pacienres graves do 'S

coronavírus quase zerado Z:%í'
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Analgésicos estão em falta Em pelo menos seis estados brasileiros - FOTO: GÉORGE

FREY/AFP \ .. 'Aj',?:::;"

Fracassos em licitações têm deixado a maioria dos Estados à beira de zer%r'% ,$ê""'

estoques de medicamentos essenciais para o uso de respiradores por paciente
graves do c.o,r,o,n,a.v.i.r.u.s,, como sedativos. Segundo levantamento do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), 13 de 20 tentativas recentes de
comprar fármacos do tipo terminaram sem ofertas ou com propostas acima do
edital. O motivo, segundo representantes da indústria, é a alta demanda dos
produtos ÇSJ
O analgésico opióide "fentanil". por exemplo, est ' em falta em Amazonas, Bahia, S '

Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocan ' s e o Paulo Outras cinco unidades
federativas têm produto disponível par os de uma semana, Os dados foram
apresentados ontem à comissão da C :S,Sjos Deputados que trata da covid-19.

lc[;m(jrTel[ e [,¶,,\'\c
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Estado com maior número de casos e óbitos, São Paulo tem estoques zerados de
10 dos 22 produtos usados para entubar paoentes listados pelo conselho. Outros
cinco se esgotam em menos de uma semana, segundo os dados do Conass.

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

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

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

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

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

A saída foi o ministério mediar a compra. A pasta deve abrir "ata de registro de
preços" de diversos fármacos. Na modalidade, são solicitadas ofertas para grande
volume de produtos, ue vão sendo comprados aos poucos, com os valores das
propostas registrada . A ideia é que os Estados entrem nesta ata e comprem os
produtos. ,S
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Falta de medicamentos de sedação preocupa
profissionais de saúde na Bahia
Sedativos como o Rocurônio são necessários para intubação, procedimento comum
para pacientes graves de covid-19

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

respir2dor. Onde eu trabalho não falta respirador, mas estamos precisando dar um

jeito para conseguir sedativo. A preocupação hoje é mais o sedativo que o respirador' .

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

medicamentos utilizados no processo de intubação - procedimento comum em

pacientes graves de covid-19.

A profissional, que pediu para não ser identificada, trabalha em uma instituição priva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proce3so de intubação. 'O paciente que vai se; entubado precisa do relaxante ·';\\ôÜ\\N[\('

neuromuscular para facilitar o processo e precisa ser mantido sedado enquantoS€,' r ;ék.
no respirador. Existem algumas drogas que são medicamentos de escolha Rüàç, ,,,, 1\ "

sedação e essas drogas já estão em falta", detalha. g""

Uma enfermeira que trabalha no Hospital Espanhol, utilizado pelo estado no comba à

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

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

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

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

o Rocurônio, Mas estamos perto de chegar ao nível de escassez. Não só do Rocur io

e outros bloqueadores, mas de outros medicamentos, equipamentos de proteção

e insumos em gera1"·
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Oficio - O CORREIO teve acesso a um oficio datado de 14 de maio e assinado pelo

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

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

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

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

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

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

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

medicamentos nos hospitais de referência dos pianos de contingência estaduais está

comprometidos em função da indisponibilidade de alguns dos produtos no mercado

nacional", diz o documento.

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

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

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

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

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

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

referência que constam dos planos de cmtingência dos estados", finaliza o texto,

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

Conass informou que reconhece o documento. "Reconhecemos o cAicio enviado,

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

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

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

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

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

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

apoiar os hospitais. estados e municípios", completou.

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

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

indisponibilidade no estoque devWo a falta de matéria-prima no Brasil, "Cabe ressaltar

que não houve cancelamento de quaisquer procedimentos por ausência de

medicamentos, pois há possibilidade de substituição de drogas. Alguns itens em falta

nos distribuidor s têm previsão de chegada :10 final de maio e outros para julho". diz a

Sesab, em not . ,,,ç, ,y
' " d
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já a pasta municipal diz que a capital tem os medicamentos em estoque mas

reconhece a dificuldade de compra. "A Secretaria Municipal da Saúcie esclarece que

há um desabastecimento nacional de Succinilcolina e Rocurônio, medicamentos

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

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

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

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

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

situaçãc mais preocupante, para o município, diz respeito aos meaicamentos

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

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

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

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

facilitadS, explica o médico.

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

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

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

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

um rÍsc3 enorme para equipe de se contaminar", detalha.

Estoque normal

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

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

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

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

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

gente não teve ainda prejuízo aos pacientes porque temos lançado mão dessas outr s

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

outras alternativas a gente ter", diz a farmacêutica.

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

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

tratamento especifico que aumenta muito a necessidade de seclativo e do bloquead r

neuromuscular. O mercado realmente o ava preparado para isso, os hospitais

tentam comprar, mas não encontram, o ue o fornecedor não consegue atender a
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demanda", explica um intensivista q ue atua como coordenador de UTIS públicas e

privadas da capitai e preferiu não ser identificado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preciso e isso fez o mercado entrar em colapso", Rnaliza.
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PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

CRISTÁLIA PRQOUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA , sociedade empresária

limitada, com sede na Rodovia ltapira-Lindóia, Km 14, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.° 44.734.671/0001-51 e Inscrição Estadual n.° 374.007.758.117 e filial na Avenida Paoletti,
n° 363, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 44.734.671/0004-02, e Inscrição Estadual
n.° 374.016.640.119, ambas estabelecidas na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo,
representada neste ato, na forma de seu Contrato Social, por 02 (dois) Diretores abaixo
assinados, nomeia e constitui seu bastante procurador a seguir,

OUTORGADO:

ADRIANO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, casado, Coordenador de Licitações, residente e
domiciliado na cidade de ltapira/SP, na Rua lzidoro Bovo, n° 23 Bairro Nenê Cêga, portador
do RG n.° 30.329 399-8, CPF/MF n.° 281.036.848-13 e Carteira Profissional n.° 0073217
Série 00208.

PODERES:

Exclusivamente para o fim de representar a Outorgante nas licitações em suas várias
modalidades: concorrências, tomadas de preços, registro de preços, convites e demais
formas de licitação, inclusive oferecer lances previstos nas modalidades de pregão presencial
e pregão eletrônico, junto às repartições públicas, municipais, estaduais, federais e
autarquias, podendo para tanto, assinar recursos, notifkações, processos administrativos,
contratos e aditamentos junto a órgãos públicos, em especial junto ao Ministério da Saúde,
enfim assinar todos os documentos que se fizerem necessários e praticar todos os atos e
formalidades legais ao bom, fiel e cabal desempenho do presente mandato, que terá validade
até 31.12.2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte), ou até a data do término dQ
vinculo contratual com o Outorgado se este ocorrer antes desse prazo. C';:.'" .

Vedado q substabelecimento ,1É ,

. ' \ '
, 'L. 4

gj\\S\O:O cj?" · · 2°\e,,Ç pira/SP, 07 de janeiro de 2020. r
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r i.6CRISTÁLIA PRODUTO Q Ml S FARMACÊUTI OS LTDA. C\ '
.R.m:tiO Santos Racheco çjR

t"F- i84.309.738-j7 . SúYQ Karime Sbevanalto G&TN)
':G. 18.329.~ ,,\ ".j CPF. 221.011.758-51

i t1'm(j r'" , k',. C' RG. 33.065.169-9 ':°Ç'"%, (<s"65"k,

' " .3 ,, ".'" .:..

%, S i; (
C) Rod Kakjira-Lg¢Kkm Km \4 - Ponfe Preta - ltapral - CE P 1397O9T0 - Tel /Fax (19) 38439500 "(7 0 \C '·'"', """

L"pL C4 \·N
[j Unidade )1 - Av PaoNttí, 363 · Nová 1tapra· ,1tapmiSP . CEP. 3974.070 · Cx. PoMal 124 - Td 'Fax (19) 3863-9500
[j W - Av Nossa Senhora Assunção, 974 - Butantã - São P+SP . CEP 05359-00i - Tel 1FaN (¶1) 37362250
[j UM¢NNde N -Rod. MomonNm C1odoMdo d0 Paiva (SP 147) km 46,2 La1«amenio NàçO0s ljmdâs - CEP 13.974. 632 Kawâ/sp - Tel./Fax: (¶9) 3813-8720
CI EdWicO VWdo - Rua Padre Eugèmo Lmmk 361 · MorumN - Mo PauWSP - CEP 056¶5-010 . Tèd iFax (ii) 3723-6400
C) VMdade V -DhAU0 LMtnofârmà - Rua Dr Tomás Sepé, 489 - COCWSP - CEP: 06711-270 - TtN Nax: (11)46¶3-5900
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69' ALTERAçÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

cnpj n " 44.734.67 l loooi -51

NIRE 35.201.149.612

,,,,s,j\':f;:,'\",!:i',"

ç)(e5\"

Nw este inMrumento, as Panes adiante designadas e qualificadas, a saber.

L JMS Participações Ltda., sociedade emprmária limitada, com sede na Cidade de
Itapira, Estado de SáD Paulo, n& RodoVia Itapira-Lmdóia. km 14, Pcmté Nova, CEP l 3970-
970, devidamente inscrita nn CNPJ sob (j n" O7.440.149/0OOl-3O c com seus atos
constítutivüs arquivadm na Junta Comercial do EMACIo cIc Paulo ("JÇJCESP") mb o
NIRE 35.219.248.175 ("jMs"j, neste ato representada dc acordo com seu Contrato Social,
por m." Ljã sócios e adrnmislr8dore8 (ii frl8 Scumel , bra&ileira, viúva, em presària.

portadora da Cédula de ldenüdadc RG n" 4.583.29&5 SSP/SP c inscrita no CPF (MFJ mb
n' 152.504.898-85. rcsidcnte e domiciliada no Parquc Juca Mulato n" l l, Centro, na
Cidade de Itapira. EstadO dc São Paulo. CEP 13970-340, ("hjs"): (ii) Ltüe Stevunatto Neto.

brasileiro, casado sob regime dc separação total dc bens, industrial. p<madm da cédula de
ídenudme RG n" 9.249.616-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 865.890 838-00.
residentc e domiciliMo na Avenida Brasá. n" 12, Parque da Felicidade, na Cidade de
Itapira, E8ukío de São Paulo, CEP 13973-255; C"LU"): (iii) Andréa 8tevanatto, brasilcira.
divorciada, indumiUL portadora da cédula de identidãdc Rg ri" 13.760..512-2 8SP/SP e
inscnüi no CPF/MF sob o ri" 107.939.238-67, tmidente e domiciliada na Rua Engenheiro
jose Francisco Bento Homem de Mello, n° ] 160, Apw. 192. Fazenda São Quirino, na
Cidade de Campinas. Estado de São Paulo, CEP 13091-7OO ("Andréã"), e (iv) ThAago
8tewmaitto 8ampaio, brtuújeiro, c.mado 8Qb o regime de comunhM parcial de bens,
farmacêuticu, portador da cédula de idmtidadc RG n" 33.Õ65.268-O SSP/SP c inscrito no
CPF/MF sob o n" 346.731. 198-94. ~¢kmte e domiciliMo na Rua Padre Ferraz, 818. aptn
902, Santo Antônio, na Cidadc de Itapira. Estado de São Paulo. CEP 13970-347 ("Thiagu"j;

' K
I

F-

n. ocp pMtiduções Ltda.. aociedetde empresária limitada, com ede na cidade de
Itapira, Estado de São Paulo, na Rodovia Il&pir8-undóia, km 14, Ponte Nova. CEP \'"
l3'i7O-97O, devidamente inswrila no CNPJ sob q n° 07.440, 155/OOOl-98 e com scus atoa
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COnsÚtljtlvo8 arqujvadm na .JUCESP sob o NIRE 35.220.484.987 ("QCP"|, neste ato

representada de acordo com seu Contrato SoCial, por seu Uminimradnr Dr. Ogatl de
Castro PaehecQ. brasileiro, divnrciado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG

n" 2.101.379-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n" 014.645.078-72, residente e

domiciliado na Cidade de Jaguariúna, Estado dc São Paulo, Rua Um. ss/n", CXmdomimo

Fazenda Duaa Marias, AJameda dos Roseclas 3/Kl" GIS, CEP 13916-4 10 ("Pàchec€);

III. Ricardo ~to$ Pacheco, brasileiro, casado mb o regune dc sepuraçM total de

bens, industrial, portador da CCdüla de idenúdade RG n? 18.329.899-8 SSP/SP e

inscrito no CPF/MF sob o n° 184.309.758-37, residente e domiciliado no Município dc

Campina8, Esúido de São Paulo, na Rua Taperebá, n" 512, Alphaville, CEP l 3098-327

rR'çmQ");

rv. Ogm1 de Camm Pm±ieco, acima qualificado:

,4:;;;

V. Renata Santm Puêheco, braàleira, divoraada, induxtrial, portadora da Cédula
de Identidade RG n° 22,897 552-9 SSP/SP e inscrita no CFF/MF sob o n" 158.634.408-
05, residente e domiciliada nu Capital cíd EMtãdn dc SãO Hub, na Rua Tamanãs, n.°
238. Vila Madalena, CEP O5444-Dlo ("Rçnata");

VI. Rogério Santos Pacheco, brasileiro, separado judiciahnente, industriaL residente

e dommliMo na CidMe de Campinas, EstMo de São Paulo, na Rua Marfim, n" 95.

AJphavijje. CEP 13098-354. portador da Cédula dc Identidade RG 11° 25.366.962-5

SSP/SP e inscrito nu CF'F/ MF sob o n" l 9 1.122.338-03, ("19QgÉriQ");

VII. Scumej Stevanatto. acima qualificada;

'YUL Stevanatto Neto, acima qualificado;

Káüa 8tevamtto Sampado, neste ato ruµresentado [x)r seu inventariante Thiap
Stevanauo Sampaio, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
&rrnacèutk», portador da cédula de identidade RG n" 33.065.268-0 SSP/SP e inwritci nu
CPFl MF sob o n" 346.731 , 198-94, tmidente c domiciliado na Rua Padre Fermz. 818, apto,
902. Santo Antônio. na Cidade de Itapira, Ektado de São huío. CEP 13970-347: e

X Andréa 8tevanM1», acima quali6cada;

\
ÜnÍco3 sócío8 da sociedade cmpreMria limitad8 demminada "Cristália Produto8
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Químicos Farmacêuticos LtdaT, cmn 8ede na Cidade de -Itapim, Estado de São Paulo,
na Fazenda Estancia Cnsmha, na Rodovia ltapira-Lindòia, km 14, Ponte FTeta, CEP
13974-9C'O, inscrita no CNPJ sob o n" 44.734 ,67 l /OOOl-51, com ¥us ãtKjR constitutivos
devidamente: arqmvad{g8 na .JUCESP sob o NIRE 35.201. 149.612 em sesUo de 20 de
abril de ]972 ("SQsaçgaçle"j:

têm ente si, justo e contratado alterar o Cnntrato Social da Sociedade, mdümte as
seguintes dãusulas e condições:

I · ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR FALECIMENTO DE SÓCIO

l. l Em decorrência do falecimento da sócia KÁTIA STEVANATTO 8AMPAIO e conforme

Escritura de Partilha, anotada no Livro 27 l, páginas 092 a 123, com registro no Tabelião
de Notas do Distrito de Sousas, ta&1iào Marco Antoniu de Oliveira Camargp, ws
herdeiros THIAGO STEVANA7TO SAMPAIO e FELIPE STEVANATTO SAMPAIO recebem
pdt hermça em prQpQrções igüws, 50% para cada um, ã3 cotã3 que pertenciam a Sócia
falecida, confàrme a seguir:

1,2 O Sr. THIAGO STEVANATTO SAMPAIO, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial dc bens, kmuicèutim, portudor da cédula de identidade RG n°
33,065.208-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob (j n" 346,731.198-94, residente e
domiciliado na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo, na Rua Padre Ferraz. 818, apto.
902, Sumo Antônio - CEP 13970-347, recebe por herança 50,0% das cotas que sua mãe
Kátia SKvanatto Sampaio possuía, perfàzendo RS 3O.OOO,OO (trinta mil reais},
reµresenTado por 3C).ÕQO cotas de RS 1,00 cada uma.

. , dN\\j.3 O Sr. FELIPE 8TEVANATTO SAMPAPO, , solteiro, nascido em 18 de fevet'eirt:
de 1988. médico, portador da cédula de identidade RG n" 33,065.267-9 SSP/SP, mxrito

N\s%çj«\ \(8?$\:g:?l no :p:/mf sob o n" 356.579.328-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paúlo,

ç'{ Est d dr São Paulo, na Rua Leopoldo Bulhões, n" 35, aptn. 806, Vila Clementino, CEP
1?Tes O4022-Q2O. que recebe µ)r herança 50,0% das cotm que sua mãe Kátia Stevanatto

Sampaiu possuía, perfamndo R$ 3O.OOO,OO (trinta mil reais), rcpremntado par 30.000
cotas de RS LOO cada uma. ,,,,

b

1.4 Diane dm informações acimas prestadas a dàusula 4" dei Contrato Social p8$se1 a ter a

seguinte redação' Q !
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"CLÁUSULA 4" - O capital s«ia1, totalmente suhscnita e imegmlimdo, em moeda con"ente

nacimal é de R$ 9OO,OOO.OOO, DO (noemtos milhões de reais/, diuidido em 9OO.OOO.OOO

mt=amtos milhões) de qucms, com ualor nominal de R$ Loo (um rea1/ cada umã assim
distnümidas entn? os sócios:

SÓCios
_

"""" " "" ir de quotas" ] " Valor em R$ % l
jMspART/cI"pÃeEs ítiíl ! à:íçintsò.i)(iol 449. 76'õ.òóiiõõ " 4"0,97.í35%

_.............!.
OCP PARTTCIPAçÔES L7DA. ,! 449.7ÇSO. DOO 449. 760.0OQ,OO "49,97333%
RKMRDÒ"~"S PACHÉCXÍ" ' ' ""'"' ""ãíõõõi'" 6Q(")QO,(X) , 0,OOtítsA"

OGARI DE CASTRO PACHECJO . "" """"" _ a ÕÒÒ' 6O.OOO, QC) l 0,00667%
RENATA SANTOS PACHECÓ " " ' """"" "6"Õ.ÕOO 6QOOO,OO 0,00%7%
=sANnjs pÀcRÈãr i ""' "CQoooi 6O.OOO,OO '"""ã"«tí«

RIS SCUSSEL STEVANA77D 6U.OOO' 6QOOQ,OO 0,00667%
!" LUIZ STEVANATID NETO ." 60.000 _ÇOL(K)OLOO 0,00667%

i THIAGO STEVANAT7D SAMPAIO _ 3O.'ÕÒO 3iióõõ,õõ """' 0,'00333%
FELIPE STEVANA77D SAêüõ " 30.000 1ã®o,oo """ ii õãn9,
tandRêã"Stevanattd " " " aíní 6O,OCjO,OO 0,00667%

, nsnüs " " " """" " _ %õ.òõõ.oòõ,òo """§òo.'õõã'õoo,oo 'oo.ooj

RanáWu/b 1" - A respímsabifidade de cada sócib ê limitada ao uaior de suas quotas, mas
todos rêspândem salidariamente pela integmíizaçüo total do capital s(xú!l, na foma da lei

parágmb 2" - Os s&iüs terão direito de preferência paru panicjpar do aumenta do
capital da Sociedade, nã p'opurçúo das quotas de que sejam titulares, até 30 (trintei) dias
coMados da data da delibemçüQ dn aumento. Findo este pram, us sócias terüo uni pram
adicional de IQ /dezj diás para manifestarem sua iritençüO em subscrmer cju não as
sQbms da aumento do aípital. Dectmüb este prazo, as quotas resultantes das sobms
podetüo ser subscrüàs por terueims, desde que mm a unuêntcia, por escrito, de todos os

sócios. "

. È

II - ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAçÃO DA SOCIEDADE

IL1 Os 8ÓCÍO8 decidem. por unanimidade, alterar o parágrafo 5" da cláumla 5", de forma jt

a possibilitar a outorga de procuração por 2 Diretorey. Assim, (l referidu parágrafo pama

a vigorar com a seguinte redação: $\

i "
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Cód. ¢u,t0ntica£ão: 24852011191652110794-5; Data: 20/11Q019, 1Ç,:57¶

,U4' S8q Dqiw De FI$çaÉFtação Tipo NQfm&| C: Ajj%723-AISZ: ::4'

Vãkir Total cb Ato: RS 4,42 1-"|
"'""~=" '"CTnhra ob dado5 dq ato am: httm$ekmgMÈ.4pbjm.b'

'. t. '".\\ 'yw;;-'".,,,
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"Fbnág"qfo S" - As prucurações outorgadas em nome da .%ciedade c) sertito

exclusimmerüe por 2 /dois/ Dirêtorés, além de menaíma"em expnessameMe us poderes

cxm/evidos, deUEmo, com exceção daquelus pam Jins judiciais, contèr pmm de uigêncíà

dètemunado de, no máximo, 2 (dais) anos. "

III - NOMEAçÃO DE DIRETORES

III.1 Os sucíq8 decidem, Nr unanimidade, nomear c) Sir. FELIPE STEVANATTO SAMPAIO

e a Sm, KARJME BITTAR STEVANA7TO GEROUN para q cargp de Diretores sem
ciesígnação "special.

IIL2 Em virtude da ajt«açáa acima resolvem os sócius, de mútuo aco'ndo, alterar a
Cláusula 23" do Contrato Social, que passa a vigorar com & seguinte redação:

:::':;';;:'"

"CLÁUSULA 23" - Nos termos da Cláusula 3' du contrato sadal, as sócios, por

u nanimidade, rati/icum a nameaçãa a) pam o Conselho Diretor os senhcmes: l) jxitü
Presidente o 3éTÚUT RICARDO SAN7US PACHECO. já qualgícado; 2) paru Vice-
Presidente a senhora BITTAR STEVANATTO GERQLLN, brasileira,
casada sob cb regime de cumunhão parcial de bens, natural de ltapim/SP,
farmacêutica, portadora da cédula de identidade RG n° 33.065. 169-9-SSP/SP,
inscrita no CPF/ MF sob o n" 221,0 l l ,758-5) , residente e domiciliada na cidade
de Campinas, Emado dc São Paulo, na Rua Rafael Sampaio, n" 387, Apto. 54, B,
Vila Angelino Russi, Centru · CEP l 3023-240. b/ pam a Diretünh da Saciedade os
senhores: l) pcíru Dirètor Gemi c) senhw RICARDO SANTOS PACHECO. já
qualíj'icud"; 2/ pam DirêtWES sem designação especial os senhnres i) LUZZ
SIEVANATTO NETO, üj ANDRÉA STEVANATTD, til) THIAGO STEVANAT7D

SAMPAIO, tu) RICARDO SANTOS PACHECO, u) RENATA SANTOS PACHECO, Ui)
ROGÉRIO SANTOS PACHECO, di) FELIPE 8TEVANATTO SAMPAIO, viii)

KARIME BTTTAR S7EVANATTD GEROLIN, todos já qualificados neste
instrumento. cj os demais membros do Conselho Diretor serão nomeados nOs Lermos . .
do Fhrágrafo r da CláüSula 5"."

IV - ABmTURA DE UNIDADE C.
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nu. Os Bócios decidem. por unammidade, abrir unidade na Avenida da Quaresmeiras,

45J - Bloco B - Distrito Industrial - Pbuso Alegre/ MG, CEP 37.550-000, com
denominação de UNIDADE Industrial, a saber

ummuMµ~: Puu% AIW/MG - Avenida das Qüãresmeiras, n" 451 - Bloco B,
Distrito Industrial, CEP.: 37556-833,

Atividades: produção. fabricação, armazenamn. distribuição. comercializaçAo,
importação, exportação e transporte de (i) medicamentos, (ii) produtos peua saúde. (iii)

insumos farma&uticoa, (iv) pmdutos de higiene e cosméticos, (V) produtos quimico8 e
CWmacéuücos. (vi) alimentos e mpjementos nutricbnais e/ou Mimemos. e (vii)

sanem tés hospicalares.

W.2. Diante das dcliberações cormgnadas a cláusula l" do COntrato Social passa a
vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA r - CRISTÁLIA PRODUTOS QUMTCOS FARMACÊU77COS LTDUL è uma

Saciedàde enlpvEsária limitada, c»m sede na Fazenda Estância Cristália, na Rodovia
Mpirâ-ündôia, KM 14, no Municípco cIe Itaptm, neste Estado de São Ríulo, mantendo as
secp4ime3 /iliais e sucursais:

U7\àDADE I: Rapira/SP - Rodouta ltapuu-LincióüL KM 14 - ltapim/SP - CElt 13. 974-900,

CNR1: 44.734.67//0001-51 - Inscrição Estadual: 374 DOZ 758.117 - Jucesp: 607.038 de
20/Q4/72. NIKE 35201 149612.
Atiuidades: fabricação, industnalizuçüo. manipulação, cYmtenáalizução, distribuüAo.
mmgsentução, tmnsporte, impk)rtaçáo e expmaçúu de pnxhituS qufmicxK¢, famiacêutú»s,

wtemubios. odomokjgü»s, higiene e lilupezxL cosméticos, ~vrcs, saneãntes
domissanitários em geml pnÀutos pam a saúde (cowelafas). gndljitu. embalagens
púistitxís em gemi e pneslação de sénnçus nas áreas de medknmentns, /imnacêutícas e

wterinários.

U7WDADE U: ltaprrü/SP Aüentda Paoletu n' 363 - Nova Itapira - ltapim/SP · CEP:
13. 974-900, CNPj: 44 734.671/ OUO4 02 htscnção Estadual: 374.016.640. 119 -1ú=p' I .

,,7 980. 157 de 09/07/ 90. NIRE 359OCk37352O.
. OJ"'KJ Cump'ecrtde, jxua cus efeitos do artigo 127, u7£ísq u do C~ 7"nbü!áno Nacional e ar1tgcí

cg 'CJCQ' 75, lV do Código Cíuil as seguintes g&úztdmw' fabnmção, industnalwmàa manipulação,

t comevriaüzaçüo, distribuição, Wjln?sentação, tmmjxme. importação e expmtacão de

k

c9 q" prudutos qutnúcns, /àrmaoèúticos, wtennários, Mmtolõgicos, hígten" "', Limpem,
C E"" cosmécicus, perfu mes, sanet'íntes dcmtssanitários em geral, pmdutos, pc m su tide

,1'"9) Í"
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(oorneúüos), grú/icu, embalagens plâsttcus em gem! e prestação de senuiços nas áreas de
medicamentos, fannncêutiájs e ueterinânos.

UNIDADE LU: São Paulo/SP - Aumida Nossa Senhmu da Assunção r" 574 - Butantã -
São Fhuio/SP - CEP: 05.359-()(n. CNPj: 44.734.671/0008-28 - htscriçâo Estadual:
l 12. 149.557. l 18 -Jucesp: 19.5. 934/95-7 de 30/11/ 95 NIRE 35900373520.
Atiuidades: industrialização, manipulação, comeráaliZaçãu, distribuição, representação.

tnutspúrle, impm'iaçâo e ~rtação, fabticação de produtos fannacêuticos, quimioos,
ociorüol&ácus e saneantes domissanitários em gemi, produtos pam saúde (correlatos), e
prestação de SèTUtçejS nas áreas de medicnmentns, farmacêuticos e ueterinãnbs,

UM'DADE IV: ltupira/SP - Rodouia Monsenhor Clodouldu de Paim (SP ]4 7/, km 46,2 -
Loteamento Nações Unidas, kapim/SP - CEP.: l 397'i-908, CNPJ. 44. 734.671/0022-86 -
Inscrição Estadual: 374,076.43Q, l l 7 - jUCESP: 494.007/ 1.5-1 de 27/ 11/2015 - NZRE
35904998656,
at,iuidadE: júbticação, 1Í?dustnalização, manfpulaçáo, armazenagem, comencialimção,
distnibuiçâo e tmnspone de prOdutos quimNris, jàrmméuücos, ueterinàrios, odontológicos.
higiene e limpem, cnsmétit»s, perfumes, saneantes domíssanitànos em genal, produtos
pam a .saúde (cnrrdnbcks/, pmdum& grú/icws e embalugens plásticas em geral.

UNUIADE Y: cotia/sp - Ruiu Tomás Sepé, n° 489 - Jardim da Glória, Cotia/SP CEP,.
0671 1-2 70, CNPJ: 44.734671/ 0023-67 - hzscTiçâo Estadual: 278.609,907, i 12 - .jUCESP:
550.96i/ 16-1 de 27/ 12/2016 - NLRE: 35905238 159
Attuidade: industrialização, munibulação, mmercializaçúo, diStribuição, representação,
transpcme, imFKjrtaçá(j e exponaçtío. fabhcaç'ão de pmdutos famíacÊuttcüs, quimtcos,
odomolôgicu3 e saneantes dcmissanitãnbs em genal, produtos pam saúde (ccirnelatos), e
preslacüo de serviços nas áreus de medúxunemos, furmacêutioos e lmennários.

UNZZMDE VI: Campinas/SP - Ruu Umbu, n-° 219, Salas i l, 12, 13, 14, 15, 1& térreo e
mezanino. LuleumenW A!phauilk Campinas, Campina.sjSP, CEP 13098-325. CNPJ:
44. 734. 671/OOlO-42 - Inscrição Estadual: 244.630.066. l 14 - jUCFSP: 440. 721/ 74-3 -
NLRE: 359011668141
Atiuidades: Escritório adminislratiuo pana agenciamento de pedidos, desenuoluimento de \\j
estudos e pesquisas, seruíçm analíticos e estatísticos pam os setores ,fàrmacèuticos, u.
dmmssanitários, tmen'nanbs, alimentitias e de biotecnologia, realização de ensuios jílsíc'os,
Jísicoquthücos e micmbiolágicos pura desenmluimento, controle de qualidade e JC,

equitulêmm famiacêutica de formas farmacêuticas estéMs e não estéreis, sólidas,
semissólidas, líquidas e pum prudutos citostáticos.
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UNTIMAE vu: CosmóMis/SP - Rodada SP 332, Km 138, Fbrtão A, hapauussu. CEP
13. 151-350, jmáiiò 22.
Attvidade&" fahncucão, imiustria(zzaçüo, manumlaçúa con?enaüi=mo, distribuiçúo,
nepresentaçáo. írunsporte, imponaçüo e exµu"taçúo de produtoS químicos, Jàrmacèutica&
ueterinários, odt)ntológitos. Mgiene e limpem. cusméticos, per/ümes. sãneuntes
domissunitános em ge'ul, pmdutos puru a saúde (correlatósA g'úffca, embalagens
plásticas em genal e prestaçüo de serviços nas áreas de medicamentos, farmacEuhcos,
càSméticus, condutos e ueterinários.

Esçn~ " RIO de ^nelmtkj - Rua do Ouuidor, n° 121 - lO"
Füwmenta Cenm - Rb de janeim/Rj CEP: 20 040.030, CNPj: 44. 734.671/0005-85
Jucesp: 124.5ã3/OO-7 de O4/07/OO - jucena: 1103388 de 19/09/2OOO. NIRE
33. 9.000. 929'4-4.
Atiuidadé: Esimtóno admmmmttw pam agenciamento de µedtdos.

ímumo AamtmtNÊm: Belo HoruonmMG -- Auenida Rqja Chbagléa n" l. 710 - 6°
andar · Salas (SOl, 603, 605 e 607 - Santa Lúcia - Belo Horizonte/MG - CER 30.380-457,
CNPj: 44. 734.671/OOO9-09 . Juoesp: 14 7.558/02-5 de 17/07/2002. - Jucemg: 2.81 9.521
de 05/ Q9/2OQ2. NZRE pmuísõv1o n" 31.999.O.54.061.
Atiuidade: Escritório admintstmtüm jxim agenciámento de pedidos-

Emtmo MmlnmratkN?: Porto AlegmyRS - Averudâ Iguaçu n" 525 - sala 604 -
Retrüpolis - Fbno Aleyne/RS · CEP: 90.470 430, CNPj: 44. 734.677/001 1-23 -
Jüesp:17. 787/99-3 de 08/02/ 99 . Juoers:· 439UO9301 91 de 31/01/2OO2. NLRE

43, 9. ®9301 9 1.
Atiuidade: EscnNóho administrutiuu juuru agenciàmento de µadidas.

&ç1mdQLjmímEdmm' curtttbamc - Aímudu Fhwidente Kemedy, n' 31lS, l"
andem sala ii - Edç/itio 7ktris BúsMess Cénter, Bai'm Água Vende, na C¥dade de

Omttbul PR, CEP 8O61O-Olo, CNRj:44. 734.671/oOl2-CM - .huaeSp: 27.5.533/ 130 de
15/ ()8/ 13 Juoejtxir 1570978 dc 13/07/2OOO. NZRE pruuísónb n" 41999ü37637-
ât,tíaçl(ule: F&scritónb admuustmfiuo jtxua agenciámento de pedidas.

)G

Sahadbr/RA Auenidu Tuncredo Nem n" !.283 - Sala 701 -
- EdYiciô Empresarial Omega - Caminho dás Áru!a!m4 - Saltmtlor/BA - CER41.82O-O2Q,
CNPj: 44.734,671/0013-9.5 - jucesp' 225. 732/923 de 25/ 11/99 - júceh' 96.233.333 de \
25/02/2OOO. N1RE protNsôno n° 29999004 799.
&uti9Mc Escntório admimstratiuo pam agenciamento de pedidOs.
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E!bcntmjp Admmmmm¢ FbrtukmcE - Auenü1a Lksembmyudbr MbMíu n" 2.120 -
Salas 405 e 406 - Aldemu - Fmalem/CE - CEP: 60,1704JO2, CNPj: 44, 734,671/0016-38
- Xccesp: 152.550/963 de OZ/O8/ 199& - jucec: 23. M0,252.676 de 22/07/ 1992 NIRE
23. 9.0025267-6.
Aüuidade- EsdtÓrió admimstmtim pana agenciammto de pedidos.

Mmt!mmmw são ~6am? - Rúa Fhdre EXtgênio Lopes, 361 - Vila
Fhumú)r, na C$dade de São Fhulo, Estado de São Fhub - CER 05615-010, CNPj:
44.734.67l/OO2l-o3 - .Juoesp: 186.915/08-1 de 08VO7/2OOB. NIRE 35.9,0336q61-1.
Atividqde. Esaitóno adminishatiw.

mósito ~~' nuplm/sp - Rbd. sp 147 sIn - KM 41,2 - B. Macucos - hapiíu/SP -
CEP' 13. 973970, CNRI: 44. 734.671/oO2O-l4 - Juoesp: 147.558/Q2-05 de 17/07/2%2.
NLRE 359O2591389
~ade Depósito fechado.

IndustriaL' Fbuso Alegre,' MG Auenida das Quaresmetvm, n" 451 - Bbcto B,
Distrito Industrial, CEP. · 37556-833.

ALMdades: produçúo, fabricação. armazenagem. distnbujçm comercKÜúuzção. wyxmacão,
eqxmaçúo e transjxwte de (kj medicamentos, Ri) prMutos pam saúde, /iii/ insumos
flnnacêuticos, /iu/ pmdutas de hlgiene e cosmétitris. M produtos químicB e fmn(lclêurmx,
/ui/ ulimenlos e suplememas nutricionais elou alimentos, e (uii) saneantes hospitalares.

Pblnágnub Único - A sociedade jxxleM abrir outràs .Ilhais, agências e/oü esailórias, em

quo/quer ponto do temtóhu nacumàl ou exterior. "

V - CoHdação do contrato bocjal.
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V.l Por fim, résulv'em os sócios, por unanimidade, consolidar as cláusulas do contrato
social da Saciedade, já incorpnrâdãS as alterações indicadm acinm. Conscqucntementm
as cláusu" â8 do contrato socieú da Socicdade passam a vigorar com a seguintc redação:
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"CONTRATO SOCIAL C:ONSOLjDADO

CR1STÁLLA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ n" 44.734.67 L/OOOl-Sl

NIRE 3S.2Ol.l49,612

ITAPIRA-S P

S'
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DA DENOMINAçÃO SOCIAL, BEDE E PORO

CLÁUSULA l" - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. e uma

sociedude emprcxária limitada, com sedc na Fazenda Estância CrixtáHa, na ROdovia

ltapira-Lmdoia, KM 14, no Municiµo de Itapira. Tlc8tc Estado de São Paulo, mantcndo as

seguintcs filiais e sucursâis:

UNIDADE l. ltapira/SP - Rudmm ltapirâ-ündóia, KM 14 - ltapim/SP - CER 13.974-900,

CNPj: 44.734.671/41-5 l - Inscrição Estadual: 374,007 7.58.1 17 - Jucesp' 607 038 de
20/04 /72. NIRE 3520 l 14961 2.
Atjyidmçs.' (àbncaçàa mdusmalização, marnpubçâz comenUlizaçào. dimibuiçào,

repwsmitaçào, tranxport". 'mµmaçâo c exportação dc prQdu(us quunicos,
rarTnaccuu[:os, mcrinàrios, odontológicos, higiene e limpeza, cosmèticm, perfumes,

saneantes dnm18sarlllàno8 em geral, pmdutos pnra a saúde (correlato8), grâfica,

embalagem pláxticas em geral c premãção de wrviços tlà8 Éirt'a3 de medicamentoa.
fMmacèuticus c vetErlnÀm)s.

UNIDADE n. ltapira/SP - Avertida Paoletti n" 363 - Novu Itapira - 1tapira/ SP - CEP

13.974-900, CNPj: 44 734.67 l/OOO4-02 - lnscnçáo Estadual 374.016.64O.119 mu(:esp:

980.157 dc 09/Q7/9O. NIRE 35900373520.

Compreende. para eSeito& do artigo 127, umsu ll, do CódW Tnbuüno Nacional e
eu1Ígp 75. lV do Có¢ií©o Civil. íw scpuntes fabricação. induMrtahmçào.

manipulação, comcrcudização, distn bwçâo. reprcscntaçào. rranspcme, impm1 ação e
exportação de produtos químicos. farmacêuticos, veterinário8, odontológicos, higienc c

limpeza. a)$mCttL'o8, perfumes, saneaxitm domls8anitários em produtos para
saúde (corrclatm). WÁfiçu, cmbala&ms plásucm em Rrãl e prestação de sc1"VkçoB nüs

de meâcamcntw, farmacêuticos e veterinári^
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UNIDADE III: São Paulo/SP - Avenida Nossa Senhora da Assunção n" 574 - Butantã -
São Paub/SP - CER 05.359-001, CNPj: 44.734.67 1/0008-28 - Inscrição Estadual:
l 12, 149.557. l 18 - juesp: 195.934/95.7 de 30/ 11/95 NIRE 35900373520.
Atividagç 3. indu stnajização, manipuktção, comercialização, distribuiçào, represcntaçâo.

trampom. tmpórtação e exportação, fabricação de prMutos farmacêuticos, químicos,
odontolõgicox e saneantes domissmitàrios cm µ:rál1. produtos pam múdc (correlatosL e
prmmçáo de serviços nas árcm de medicamentos, farmacêuticos e vc¶crinários.

UNIDADE W: ltap£ra/SP - Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP 147), km 46,2 -
Loteamemo Nações Unidas, Itapim/SP - CEP,: 13974- 'JOB, CNPJ. 44 ,734 .671 /0022-86 -
Inscnção Estadual, 374.076 430,1 17 - jUCESP: 494.007/ 15-1 de 27/ 11/201.5 - NIRE
359U4998656

'dade' fabricação, industrialização, manipulacão. armazenagem, comermahmção.
distribuição e transporte de produtos químicos, farmacêuticoR, vcíeriMiiW,
oduntolõ©cx)3, higiene e limpeza, cosmèticom perfumcs, xaneajjtes doml3sant[ários em
geral, produtos para a saúde (correlatos), produtos gráficos e embalagcrw plástums cm
©Eraj.

Unidade v: Cotia/SP - Rua Tnrnáx Sepe. n" 48Q - Jardim da Glória. Coúa/SP CEP.:

067 11-27D. CNPj: 44.73467 I/QO23-67 - lnscriçàn EstMual: 278.609.907.1 12 -

jUCESP: 550.961/ 16-1 de 27/ 12/20 16 - NIRE: 35905238159
Mjáàade: industridização. mmipulação. comercialização, distribuição, representação,
trânsjmtc, 'mportaçào e exportação. fabricação de produtos farmacCutÍco8, químicos,

odcmtdógc»s e saneantes domi88anitàrio8 em geral, produtos para saúde (correlatos). e

prextação de &CTVÍç1js nas áretw de medicamentos, larmacCuticos e veterinários.

. -\dg:\\"

::,:::e;'-

Cmpinas/SP - Rua Umbu, n." 219, Salas ll. 12, 13, 14, IS, 16, térreo e
mezaninH ujteamento Alphavíüe Campinas, Campinas/ SP. CEP 13098-325. CNFU:
44.734.67 l/OOlO-42 - lnscriçAo Estadual: 244.630.066.114 - jUCESP: 440.721/14-3 -
N1RE: 35901 166814 l
Atividades: Escritório adminMrativo para agenciamento de pedidos, desenvolvimento de
estudos c pe3qulsas, serviços analincos e estatísticos para os setores farmacêuticm,
dâmissanitários, vcterinàjrios, alimcntiaos e de biotecnologia, reajizaçãu de msaios '
nsico8, físico-químicos e microbidógic»s para desemmlwmcnto, controle de qualidade e
eqmvalCnAa (Mmacéútica de fórmag (armacêuticm estéreis e não mtêreis, skjlidas,
semtssõhdas, líquidus e para ptudutm citostáticos.

UNIPADEML" Ccmnópolis/SP - Rodovia SP 332, Km 138, Portão A, Itapavussu, CEP
!3.151-350, Prédio 22. _ . \ '\,
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Atividadcs: kbricação, mdustnUzaçào, mampulaçào, comcrcializaçào, diMribuiçào,

repimsentaçào, transportê. importação c exportação de pruduto8 químicos,
farmacCuticos. veterijnános, odontológicos, higienc e limpeza. cosmCtiocb8, perfumes,

saneantes domissanitános em gerai. produtos para a múde (currclatos|, gráfica,
embajagen8 plãs(jca8 em genij e prestaçãQ de 6cwíçqs iieik áreas dc medicamentos,
üumacéu tlCOS, cosméticos, correlatos e veterinários.

&mmg=Admmum~: Rio de Juneiiro/Rj - Rua do Ouvidor, n" 121 - 10°

Pavimcnio, Centro - Rio de Jãneiro/Rj - CEP: 20.040-030, CNPj: 44.734.671 /0005-85 -

JUcesp. 124.503/OO-7 cIc 04 /07/00 - Jucerja: l !03388 de 19/09/2OOO. NIRE
33.9.000 9294-4,
Ativldade. Escntono admmimrativo pam amlclamerlto de pedidos.

NcrttôrlQMmkmmm: Belo Hoidmnte/MG - AvenidA Raja Gabaglia n" l 710 - 6°
andar - Sujas 601, 603. 605 c 607 - Santa Lúcia - Belo Honmnte/MG - CEP: 30 380-

457, CNPj: 44.734 671/OOO9AJ9 - Juccsp: 147.558/0'2-5 dc 17/07/2002. - jucemg:
2,8 19.52 l de 05/09/2002. NIRE prnvtsório n" 31.999.054.061.

Atividgdç: Escritório admmislrativD para agenciamento de pedidos.

mrit4rio Adminmnavp; poro AjegrelR8 - Avenida Iguaçu n" 525 - sda 604 -
Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 90.470-430, CNPJ: 44.734,67l/OOll-23 -
.Jucesp:17,787/99-3 de 08/02/99 - Jucers: 43900930191 de 31/01/2002. NIRE

439.0093019-1,
"'§de: Escritório administrativo para agenciamento de pedidoa.

Wdtóx1o AdmSMMmüvo: Curitiba/PR - Avenida Hesidente Kennedy, n" 31 15, l"
, \\p'da'. sula ll - Echficio Te@ Bll8í11cs8 Center, Ekúwo Água Verde, na Cidade de

,9p "Curitiba/ PR, CEP 8061O-O10, CNPJ:44.734.67l/OOl2-04 - Juc=8p: 275.533/ 13-0 de

'µ7 ¥Qçjg5/08/ 13 - Jucepar: LS70978 de 13/07/2OOO. NIRE pruvisório n" 4 1999037637.
c'Al'vidme' Escmtorio administrativo ngenciamemo de pedide.

j(j9:\ Q:." " Fa,çrMdo MlmmatN!Q: 8álmdor/BA - Ávenjcju Tancrêdo Neves, n" 1.283 - Sala 701

- Edifício Empresarial Omega - Camjnhç) da8 Árvoreg - Salvador/BA - CEP:4 1,820-020.

CNPj: 44 734.671/OOl3-95 - Jucesp' 225.732/99-3 dc 25/ I 1/99 - Juceb. 96.233.333 :.
de 25/02/2OOO. NIRE pruvisóno a" 29999004799.

, N!t'igade; Escritório administrativo para iagcnciamcnlo dc pcdidos. 'l
,=

" 7 ~~ Fortakm/CE - Awmda Desembargador
saias 405 e 406 - Aldeota - Fortdezã/CE - CEP: 60 170-002, CNPj:
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38 - jucesp: 152.550/96-3 de 01/08/ 1996. - Jucec: 23.900.252.676 de 22/07/1997.
NIRE 23.9,0025267-6
Ativiggde Escritório admirustrahvo para agenciamento de pcdidos.

Egçritõrio Adminmmuvo: são hujo/SP - Rua Padre Eugênio Lope8, 361 - Vila
Pirugredior, na CidMe de SAo Puulo, Estado de São Paulo - CEP: O56lS-OlO, CNPj:
44,734.67 1/0021-03 - Jucesp. 186.915/08-1 de 08/07/2008, NIRE 35.9,033646 l- l.
NiyigAsL' Escritório administraúvo.

Dçpósâto FeçhadQ: Itaplra/8P - Rod. SP 147 s/n - KM 4 1,2 - B. M&cuco8 - ltapira/SP -
CEP: 13 o70-970, CNPj: 44,734.67 1/0020- 14 - Jucesp: 147.558/02-05 de 17/07/2002.
NIRE 35902591389.
Ativiçlme. Depósito fèchado,

Unl&de Indmtdal: Njijso Alegre/MG - Avenida da8 Quaresmeiras, n" 4Sl - Bloco B.
Distrito Indumrial, CEP,. 37.556-&33.

ANKlladçE produção, fabrimçào, armazenagem. distribuição, comcrcia1izaçM,
impqrtRçW. exportação e transporte dc (ij medicamento8, (ii) produtos para wúdc. (iii)

insumos farmacCuúcos, (iv) produtos de higiene e co3mCtico8, (Yi produtos químicos e

farmacêuticos, (vi) alimentos e xuplementos nutricicmais e/ou dimencos, e (vii)

sancan tés hospitalares.

Pàxágmfo Único - ^ sociedade poderá abrir outrm filiaia, agências cIou c8cTitório8, em

&A0\Ç,,,:::;'""'"""' "'""'"""""° """'""::::°

u,
CLÁUSULA 2" - O ob"eto da Sociedade co=ste em:

I.- Faim cação, indumnajimçiio, manipulação, comercialização, distribuição,
reprmentaçào, tmnspm1e, preataçáo de serviços. unportação e cxportaçào de:

a) prmutog químicos e farmacêuticos;

b) produtos alimenticio8 c nülrientes cm geral:

c) prúdutcm de htgene, limpeza. cxmnêücos, pcrfumc3 c suneantcs dcjmissarlitarios,

j ' p

d) prtdutos homeopãti<»s em geral.
e) prcdutos odontológicos cm Keral c correlatos;

'\

n prudutos e defensivo8 agricolm, animais e vegetâiM
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g) artigos e maleriaís plásticos para embalagem e açondicianamemo, lmpr¢38o ou

não:

h) prudutos químicos e matérias-primas para a indústria farmacêutica; e,

i} exploração e aproveitnmcnto de jazidaa minerais nu Ierrlujng nacional,

exploração, )ndustridlzuçào e comércio de águas mincrãs.

IL- Dèsenvolvimento de emudos e pe8qutsas, analíticos e exLaústKD8 para os

morey farmacèuúcos, dQmi&$anitârios, veterinaricjs, alimentícios e de b|ote(mologia;

III.- Realização de ermúos ftúccjs, físico ·qunnicos e microbiológicos para

d=nvolvim¢ntu, controle de qualidade e cquiválência farmacêutica de formas

fàrinacéuücas e3tére]8 e não cMéreis, sólidas, scmis8ólida8. líquidas e pura produtos

citostáticos,

Pàrágmfo ÚMco - A Sociedade poderá ainda desenvolver auvidade de:

aj fk)restamenh) e/ou rrfloréstamento, bem como a admirUtmção de projetos dc

f]nre&tamenf o C/ ou rdlorestamemo:

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

c) nuitenaj para uso mdumrial e comercial para prupakanda e outros fins, inclumvc

litografados.

DO PRAZO DE DURAçÃO

Sj
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CLÁU8ULA 3" - C) prazo de duração da Sociedade é por tcmpo indeterminado,

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁU8ULA 4" - C) capital social, totalmente subscrito e integralizadn, cm moeda corrente

nacional, é de R$ 90O.OOO.O®,OO (novecentos milhões de reiúx), dividido em
900.000.OOO (novecentos milhões) de quotas, com valor nominál de r$ Loo (um real)
cada uma, assim distribuídas entre os 8ôcíos: ·

P

"8&1°'
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. l._ N" de quoW Vdor ·m RS ""i" K""
E jms particip ções ltda. " " 44g:'7iso,(xx)" 4"40 Ro.õõò,o0 l 49.97533%" '\

C: "OCP PARTICIP!çÕ'ÊS LTDA. " "l 449."76O.ÒÕO 449.76OAXXÍÕÕ } 49 97ã33% à\G.: ' . h ·- . - .

s_,,µ'" RicAR6o santu,s pacheco l
, 60.000

., _ 6o-ooo,oo ' _. 0,00667%
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oç3ari'De CaStro PACHECO "Eõiòo 6OjÒOO,OO o,00667%j

RENATA SANK)S PACHECO . _ _,O.Ô(JO 6O.OOO,OO 0,00667% l
: ROGÉR1CJ SANTOS PACHECO t 6Õ.OOO " "" êio.ooo.'®1 O:OO667%
' ÍRIS SC"JSSÊL STEVANATYJ "t"""" 60.OOÕ" " ai 0OÕ,OO""O 00667%"

i . . ....LUIZ STEVANATTO NETO _ _ 60.®0 l 60,OOO,OO , 0,00667%
====°" — "-- =:, == "=:",

l aN15rEÃ' $ÍEÜANATTO __ " r" "" 60.000 l 6O.OOO.OO "' 0,0&67%
TOTÃÍ8 _ " j. 9oò.ooo.óõo,õõ1"" 9OO.OOO.OOO,OO ""Tóõ,oo

Pàrágmfb r - A rcspansabüidade de cada 8óçío è limitada ao valor de suas quotas, mas
tOcÍO8 respcmdem solidariamentc pela tntegralização totd do capitd social, na forniu da
lei.

2" - Os 8õcío& teMn direito de preferência para participar do aumento do
capotaj da Sociedade, na proporçãn chis quotas de que ©am titulares, atC 30 (trinta) dias
contados da data cír deliberação do aumento. Findo eme prazo, os sócios teràn um prazo
adicional de lO (dez) dias pwa manifestarem sua intenção cm subscrever ou não 83
sobras da autjjcTlto dn capital Decurndo este praxo, im quolm resultantes das sobras e ,jy,N
poderàn ser submitas por terceiros. desde que com a anuCXic1& por escrito, de todos os , (t' ', '-

ÈSOClOS. ·,. )\XU
ey,'j'\\'- 'íZC'\
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e 'DA ADMINI8TRAÇÂO DA SOCIEDADE

CLÁU8ULA 5" - A &ciedadc 8erá gerida e administrada por Consclhciros integrantes do
Conselho Diretor, em númeno dc até 7 (ACtc), c Diretorm, cm número dc me 7 j8ctc),

sendo um deles o Diretor Geral e os demais diretores sem designação especifica. Os

Diretores e membrus do Consdho Diretor serão CÍèltD8 em ato separado. Os Diretow&

respcmsáveis pelas ações executivas c pela gcsLào cotidiana da Sociedadc pre8tarão

contas e se reportarão ao Conwlho Diretor. Salvo no caso dei Dr. OGARJ DE CASTRO

PACHECO. caso ocupe o cargo de PresidénEe do Consclhu Diretor, cujo período dc gemtão

perdurará ate a suu renuncia, perda dcfinitiva de capacidade civil ou morte, os demais \, ,

CQnselheiro8 e Diretar« etão ehitos para períodos de atC 2 (doisj ario8 de Restào. :. "

permitida a reeleição. A indicação, eleição, substituiçEb e destitwçm dos Conselheuos c

Diretores será levada a efeito pcÍo8 sÕCÍQ8 com Qbkervância das normas c condições \

éstabeiecidas nesta Clausula 5' e seus parágrafos. Eventual afustamento vuhmtártc' e t\

temporário ao carpjn de Preãdente do Conselho Diretor, em hipofese algµma. sigmfica
d
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renuncia á prewogativa ou a quãlquer direito ou podcr do DR. OGARI DE CASTRO
PACHECO de rewmar ao carga de Presidente do Conejho Diretor po" p"azo
mdctermhiado.

]PwágnKb r - 2 (doi3) Conselhcíros serão desigtiaíkm pela sócia JMS PARTICIPAÇÕES
LTDA., antc6 qudificada; igual numero pela sócia OCP PARTTCTPAÇÔES LTDA-, antes
qualinc&da c 3 (três) CQnselhe1ro8 serão desíignados em conjunto pot SÓcios

representando 2/3 (dQ18 terçns) do capital social. O Cunaelho Diretor terá a competência
a e)e atribuída nc8tE Contrato Social. Um dos Conselheiros eleito8 pela 8ÔcÍã OCP
PARTICIPAÇÕES LTDA., antes qualihcada, e um dos Conselheuus eleitos pela sócia JMS
PARTICIPAÇÕES LTDA.. &IltC8 qualificada, deverão ser, respecúvmncnte, o3 sócios

fundadoím Dr. OGARI DE CASTRO PACHECO e JOÃO MARIA STEVANAJTO. ou os

respectivos dacendentes consanguineo8 destes. Dentn os Conwlheiros dcim pelas
E1ÓCÍM OCP PARTICIPAÇÕES LTDA. e .IMS PARTICIPAÇÕES LTDA.. serão eleitos o

Kesidcnte c q Vtce-Presidentc. cujos cargçm deverão ser ocupados pcyr
membros de8cendelltes con8anguint¶j8 do Dr. OGARI DE CASTRO PACHECO e do JOÃO
MARIA STE'VANATT'O, incluinda a pomibílidade de sct eleita a Sra. tris Scus3cj
Stevanatto. lnemstindo con6engo entre rs 9ócÍas OCP PARTICIPAÇÕES LTDA, e JMS
PART1CIPAÇOES LTDA. na esccMha do Prcsidcntt' e do Vice-Presiderúe do Conselho

Diretor, será adotado o rodixio nas escolhas, levando em conta o úlnmo preenchimento
dos referidos cargos efetivados pipi consenso

PhmÁgrafb 29. DüràMe o afastamento voluntario e lcmpmrio do sócio fundador Dr.
Ogari de Castro Pacheco clo curgn de Preaidcnte do Conselho Diretor, em decorrência dos
efeitos do art. 54, inciso 11, alínea "a", da Consútuíção da República Federativa do Brasil
de 1988, o repre*n(ante da OCP PARTICIPAÇÕES LTDA, no Conselho Diretor será c)

8ócíd Ricardo Santos Pacheco. A partir da posse do Dr- Ogari de Castro Pacheco ao cargo
de Senador pelo Estado de Tocantins, C nomeado cumo Presidente do Ccmsdho Diretor
Ricardo Santos Pacheco, aócio e ckscendente ccmsanguinco do Dr. ogari de Cast¢'o
Pacheco. Para Wantja do pleno exercício da prerrogativa do Dr. Ogari de Castro
PKheco cm retomar ao cargp vitalicio de Residente do Conselho Diretor da Sociedade,
quando nesse sentido manifestar interesse, cm período no qual não mteja empossado no ,

de Senador do Estado do Tocantim. seja anm ou após c'wntual posse, as sócias .
OCP PARTICIPAÇÕES LTDA. C JMS PARTTCIPAÇÔES LIDA. deverão acompanhar e vMã,r

em cDnjunto eotn o sócio fundador Dt. Ogari de Castro Pacheco na nomc+ e posse do "
Dr. Ogari de Castro Pache<» como Prmídcnte do Conselho Diretor da Sociedade, P°' a
prazu indeterminado, e em 8ubstjtuiçào a quem quer que è5tEj8 ocupando tal cargo.
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FWágrafc 3" - Os 1)iretorcs serão indicados aos sócíoa pelos mcmbros do Conselho

Diretor. o Diiretar Gerai será desigiado pela sócia OCP PARTICIPAÇOES LTDA., antes

qualificada e pela SÓCia JMS PARTICIPAÇÕES LTDA., antes qualificada, de comum

acnrdo. Mexistindo consenso entre as rckridm ~a8 na cscoIha do Diretor Geral, u
Conselho Diretor deverá decidir El cscolha por maioria dos Con=lhclrus. No cã8o

de vacância do Diretor Geral, tanto t} Presidente do Conselho Diretor como q Vice-

Presidente do Conselho Diretor poderão praticar os atos de competência cíd Diretor

Geral. até que outro 8cjã nomcMo pura o cargo. Persustindo. por qualquer razãn, a

impoWbüidade de escolha sci" decidida no Conaelho Diretm. o caWj deverá ficar

vacante até que os quotistas desta Sociedade decidam sobrc o tema, por v'otus

correspondcntes a 2/ 3 jdois tcrços) dD seu Capita! Nmal. Os Diretores poderão ser

também mmeados para o cargo de Conwlheiros.

Fmurafb 4" - Obxrvada a compctêncin do ConselM Diretor, competirá aos Diretores a

prática de tocjo8 08 atos de gestão e admlni$traçán da Socicdadc, observado d seguinte:

a| O Dirutor Geral orientará a atividadt societária e os Diretores sem
designação específica excrcerãu as atividades que lhcs Forem aíribuiclns PCln
Cor.selho Diretor, em reunião eapccial;
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b) A Sociedade deverá ser rcpimentada perante tcrceims por 2 (dois)
Direrorvs, independentemente da dés'gnãção, cm todas as auvidade8 rotineiras de
administração societária e na prátwa dos atos dc gestão de fiscal,
trabalhista e pmndenciària. asàm como os de relacionamento ordinário com
terceiros, especialmente os óqgãos de administração púbhca federai, estadual.
municipal e auas autarquias. obscrvando o disµjsto nos incisos seguintes;

C) Será necessária a Ewsuiatura do Diretor Geral, em conjunto com outro
Durtor. para a vãhdadc de ãújS quc impon«m I - aquigiçãn, oneração, alienação
(jLl compromisms que envolvam bens màveis de valor individual igual ou superior
a RS 5O.OOO,OO (cinquenta mil reais| ou bens imóveis da Sociedade de qualquer
vale-r: ti - aqüh:içào. oneração, alienação ou compromigsos quc envolvam dtrcitos
relaúvos a registros de pnxhitos junto a Agência Nacional de Vi@àncM Sanitária , ,,
- ANVISA - ou órgãos equivalentm no exterior e a temologjas e pesquisas ."
referentes ao desenvolvimento dc novos prMutw; Ill - outorµµt dc procuração com
podcivs pam a prática dos atos mpearlcadQs nem incisos anteriores; lV - \
reppesentaçào da Suciedade em Juízo, ativa e pasmvamcntc: V - constituição de
mandatários.
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pmÁgnúb Ab procuráçôe8 outorgadas em name da Sociedade o serão

exclusivamerite por 2 (dcmj Diretcwés. c. além de mencionarem cxprmsamentc os

poderes conferidos, deverão, com exceçàn daquchts para fins judicims, conter prazo de

vigência decerminado dc. no máximo, 2 (dois) anoa,

Parágrafo 6° - Os segúMtes atos dependerão. para serem praticados pelos Diretores. da

préwa aprm'açâo do Conselho Diretor, observado o quórum dctcrminado para a
dcliberação como a 8cgulr:

a) etiquanto àpenas o Senhor Dr. OGARJ DE CASTRO PACHECO for
Cbnselheiro, mediante dcliberaçâo que conte com ü voto hvarável deste
Conselheiro: durante o período de afàstamento temporário clo Dr, OGARJ DE
CASTRO PACHECO éxtabelecido no Pm"ágrafo 6", mediântc deliberação que conte
com o voto favorável da maioria absoluta dos Consdhciros: I - quaigqucr
propostas a serem submetidas à deliberação dos sócios; IJ - quaisquer atos que
envolvam a a4ui8içàD, oneração ou alienação de direitos de prophedade tndüstriuj
e direitos autorais ou que obriguem a Sociedade ou exonerem terceiros de
Qbri~es p&ra cam ela de valor tndividuuj igual ou mpenor a R$ 2O.OOO,OO
(vinte mil reais) ou que, ctn conjunto e düranté 30 (trinw) dias corridos, tenham
valor indwiduaj igual ou superior a R$ 2O.OOO,OO (vinte mil reuÁ) ou que, em
cnqjunto e durante 30 (trinüí) dias cumdos, tenham valor igual ou uupenor a R$
lOO.OOO.OO (cem mil reais); Ill - fixaçAo da remuneração dos Diretores, inclusive u
Diretor Premdcntc Executivo, bem como de empnegMos e prcmadore8 de serviços
cuja remuneração memal ou total scja superior a RS lO.OOO.Oo (dez mil nais): c
lV - =colha de Diretores, empregado8 ou prcsüdores de múiços que sejarri

G 3'["pamues dos Diretores ou dos empregados;

<Q\t'j sem prejuim do previsto na alínea precedente. mediante (j voto fm·nrAve1 da

\$S.\ 0 maioria absoluta dQs Cor18clhelro8 deitos: I - quaisquer propostas a serem

y9 sübmetidas â deliberaçM dos sócios pclo Presidentc ou Vice Presidente do

.4q Conselho Diretor; j] - qüaisquer atos que cm'ojvam a aquisição, oneraçÀo ou
alienação de direitos de propriedade indusrnal e direitos autorais ou que

obriguem a SociédadC ou exonerem íerceiros de obrigações para com ela de valor ,
uichvidud igual ou mperior a R$ 2O.OOO,OO (vintc mil reais) ou que, em conjunto "'

c durante 30 (trinta) dias corridos, tenh= valor igüal ou Súperior a R$

lOO.OOO,O0 (cem mil rç'aí8); Ill - fixação da remuneração dos Dirc!torc3, irlclu8lvc o J
Diretor Prcsideale Executivo, beúi como de empregados e prestadores de serviços
cuja remunemçào menm1 ou total 3cjã mperim" a R$ 1O.OOO,OO (dez mil reais); e
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lV - escolha de Dimores, empregados ou premadores de serviços que ©am

parentes dos Diretores ou dos empregacI(N; V - aquisição, oneração, alienação ou

compromissos que envolvam bens mc"wcis cIc valor individual igual ou supenor a
R$ 5(LOCK),ÔO (cmqucnta mil rcaisl ou 1jc118 Írnavcl3 da Sociedade de qualquer

valor, VI - aquisição, oneração, alienação ou compromissos que envolvam dircitos

relativos a repjsWos de prcxíutüss junto à Agénciã Nacional de VigÍlància Sanitária

- ANVISA - ou òrmo8 equivalente do cxTcríor e a tecnol@as e pe8quisag
referentes ao desenvolvimento de nowjs produtos; e VIl - outorga de procuração

'"om poderes para a prática dos atos especificados nos itens anteriores.

pmgmfQ 'r sócío8 realizarão reunião de sócios com d objetivn único de esclarecer

a data dc retomo do Dt. Oguiri dc Castro Pacheco ao cargo de Presidente do Conselho

Dinmr, mso a88im ele venha a manifestar interesse, em período no qual não emçja

emjxma& no curgn de Senador do FEMado do Tocantins, seja antes ou apÓs eventual

pobsc, contendo os seguintes textos,:
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YJe sócios esclarecem que em |dataj haverá Reunião ExtraordinAria de Sócios,

cxasáiio em que 8ócío fúndadox", Dr Ogan de Castro Pacheco, brasileiro,
divoraado, indu8trial, portador da cCdula de identidade RG n." 2101..379-2

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o ri." 014,645,078-72, nsidcntc c domicihado
no Murucipío de Campinas. Estado dc São Paulo, ria Rua Araçá, tl" 2.293,

Alphavillc, CEP 13098379, maMfestou ujtmme em retomar ao cargo de
Pressidente do Conselho Diretor da Sociedade, tenda a refierida mamfemcão

con-siderada o imediato exercicio da êxduMva e personahmima prerrogativa de
8ócío fundador e, portanto, retorno ao cargo de Presidcntc do Consclho Diretor da

SociedMc. O retomo ao cargo dc Prestdentc do Conselho Diretor pelo Dr Ogãn de

Castro Pacheco, com a sua nomcãçãQ e posse, neste ato, é delibcradu com a
concordância do próprio sócio fundador, acompanhada da concordância dos

repKe8entantcs da OCP Parficlpíu,'õeb Ltda. c da JMS Panticipaçõcs Ltda., nos
termus do ajustado IlO Parágraf" §2". da Cláusula Quinta do Contrato Social da

Sociedade.

Consequentctuentc, dcsde a refenda data, [fica o atual Presidente do Comclho "
Diretor. |nomej. destituído de seu respcctim cãi®o, não calxmdo a cIe qualquer
prrrroptiwí inerente ao carN OU, CONFORME O CASO [q atúd Presidente do
Ccmsclho Diretor. Sr. jnome], passa a ocuµu o cargo de Vice Presidente do
Conselho Dirém, com a destituição do então Vice Presidente do Conselho Dwetor,

' ·. y

-e

L)
"i

. Q,3("^ l" 'i l j,' +.
'."' .b 4~

X-

I9de 26 'T'

j,'m° F" d,
Éf\\j' h,n dc' "

Jgj ,,, 7

, d"""'



·':"· azevêdoNI¥ ," " '""' ":""°'"" """"""""""""' ""F.a E TABEL K)NA1Cí Çb€ NOTAS ç"%: IjN- (lb V' ' p :-"
U 'Autentkàeão Digital - z·;

,.-m W ~a~¶yµ' "

Q 'mmuCOd. AuwvCkaçào: 24052011191.652110n±?9; Data: 2an11201.9_1.6:57@!

"U' ~~ Wta| c$e Ft5çal|z3çâo KjQ~ C: Ajj56mG45K ;:j :

Vabr Totai do Anj: RS 4,42 :·,
vàbN C·µ'

L
am ato am: hltp$:m1Qqd%wLypbju&br 3,· ]

Sr. [nomc|. não cabcndo a ele qualquer prerrogativa úicrente ao . Em virtude
de 8Llâ destituição] "

CLÁUSULA 6' - O ConRiho Diretor c os Diretores reunir-m-ão sempre que julgarem

necessário ou mcdiantc convocação dc sócios que representem, no minimo, 2/3 (dots
tCKOS) do capital. com S (cinco) dias de antecedência e especiNmido o dia, hora e local
da reunião, bem como a oMem dó dia, e 8ó sobre da poderá haver dcliberaçâo, a menos
quc 1O€ÍOlN acordem diferentemente. SajvD dccisãn em contrário da maiorza cjo3
Conselheiros eleitos, haverá reuniões ordinárias mensais dó C:on8dho Diretor,

DAS DOS SÓCIO8

CLÁUSULA 'r - A assembleia é um órgAo dc ddiberaçào dos soem quotistm

CLÁUSULA 8' - As aN¢mbleia$s do8 sócío4 serM nrdtnárias c cxmuwdinánas. A

a58emb|eiA ordinária deverá realizar-se uma VeZ por ano, dentro dos quutro mescs
segumm ao términa do exercício social. a fim de:

a) tomar as contas dos administradores e dclibcrar sobre o balanço patnincmid e (j

de resultado econômico do exercício;
b) mmear o8 administradores, quando fOr o caso; l'
cj deliberar sobre outros assuritoB da ordem do da.

StÂUSULA 9" Sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas de8te contrato 3ocÍuj c

u)P .\Õla lcgslaçào vigente, cujo "quorum" dc aprovaçM) deverá ser observado, as matérias
\\Zpdj .abaixo rclauonadas dependerão sempre de aprovação dos 8ócío8 representando, pdn

jOBÇ !: ,, ' "mo". 2/3 (dois terços) do capital social:

a) a aprovação das demonstrações finanoe1ra8 e distribuição de lucros;
b) a hxação da remuneração global cíu8 membros do Conselho Dhlor e dos

Diretores:
c) a nomcação e destituição de liquidantes e a apreciação dc suas contas; e,
d) a deciMo Rnbre recuperação judicial ou extrqjudiaal e falência que cmoh'a a

Sociedade,

Páirúgmfo Único - Sem prejuízo de "quorum" maior estabelecido em lei, as demais \

deliberações serão tomadas por sócios rcprcsentando a maioria do capital social
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CLÁUSULA lV - A canv'ocação das a&gembkiRs exh aordmãrias dos sócios será fcira por

sócios que representem. no minimo, 2/ 3 (dois terços) do capital, com 8 (oito) chas dc

antecedência, por meio de carta com aviso de recebimento, dirigida açjs demais 8õcíos,
com especificação da matéria corwtante iíh ordem do dia, horário c local da reuniAo.

CLÁUSULA ir - Fica dispenmda a publicação dc ctmvocação, quando todos os SÓcios

comparem'em ou se declararem. por escrito, cientes do local. data e ordem do dia para Ql
realização da assembleia

CLÁUSULA IT - AS assembleias serão pncsididas c 8ecrelariadas por sócios escolhidos

entre o's pmsentes.

CLÁUSULA 13? - A amembleia dos SÓClO8 instalar-m-ã com a prescnça de titükWeS de,

no núnmm 2/3 (dok terços) do capilal social, podendo d Hcio scr represent»do por

quwd sócio ou pck procurador, median(e outQrka de mandato cnm prazo de uni (l) ano

CLÁUSULA 14" - As assembleias de sócios são dispensáveis quando todos os sócío8

decidirem. por escrito, sobre ti matéria que sena objeto de del}beraçào de8sas
Hbgcmblei."lx

7 ·
mn

cN
DA CE88ÁO DE QUOTAS

o::':e::t°"

CLÁUSULA I5" - Nenhum dos aócío8 poderá onerar, dc qualqucr fOrma, sum quotas

sem c) prévio consentimemo. por c8cT1to. de quotistas remancscentes que representem,

no minimo. 2/3 (dois terços) do capital sqcüeú

CLÁUSULA 16" - O 3òcíq que desejar ceder, transferir, vender ou alienar, total ou

panmalmente suas quotas deverá notdicw, por escrita, os isócios remancscentc8,
informan& -os do preço e cxmdiçôcs da negociação por ele preténdidas. Dentro dos 30

(trhítaj dias subsequenteg à notificação, os sócios remanéscérites terão preíèrência para
a aquíüção das quotá8 ofemdas, na propxçãn do mimem de quotas dc que sejam

titulares, Mendo seu silêncio como renúncia, cã3o em que referidas quotas poderão ser
ofèrecidas a terceiros, nas mesmas condições ofertadas aos demais sócios. b\l

Primeiro - Fica assegurado às sÓCÍã8 OCP PARTICIPAÇÕES LTDA. e JMS
PARTICIPAÇÕES I.TDA., antes qualificadas, o direito de transferirem a seus 8ócíos,

quot= dcb Cãpital da Sociedade, com isenção do direito de preferência assegurado aos
demais sócios nos termos do "caput" dcsta cláusula.
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PhHgrMb Segundo - Com precedência sobre o direito de prèferència previsto no "caput"'
desta cláusula, mas sem prejuízo da sub-rogaçAo estabelecida nu parágrafo seguinte, e
deMe que a drasào seja aprôvadn par sõcíq8 representando, pcbs menos, 2/3 (dOía
terços) do capital social, excluídos os votos dos sócios cujas participações 3ocietárias
devam ser alicna&is. tais pmícipaçòes deverão ser adquiridm pela própria Sociedade, à
conta de lucros acumuladcw c remrvas dc lucros, sem rcciuçãQ do capital social, mas
com redução do número de quotas em que o mesmo se divide. e canceladas. Para efeito
da aquistçào dm quotas da Sociedade por ela prúpna, prevajeccMo as me$mas condições
pretendidas pelos 8ócÍus ofertajjte&.

Paidigrab Terceiro - Caso as sÓCÍã8 OCP PARTICIPAÇÕES LTDA. e JMS
PARTTCIPAÇÔES LTDA., antes qualificadas, deixem dc exercer seus direitos de
prcferència, no todo du em pane, csse direito será, automaticamente, transferido ào8
sócim desaas sociedades na proporção das participações societárias de cada um deles
nas rekridm sociedades, o que deverá ser comprovado à Sociedade. Da mesma maneira.
caso qualquer dos sócios cjã8 mencionadas sociedades deixe de exercer, no todo ou em

parte, seus direitos su b-ro©Rdos dc preferência, este passarão, também
au(omaticamcMe, &08 demal8 Mcíos de cada uma das ditas scx."icdádcs, na pmporçán

das respectivas participaçõés soaeúárias nas soaedades em queUào. As reea& dc

preférência previstâs neste Parágrafo Tcrcêim prcc'edem às contetnplâdas "'caput"
desta ckiuaula,

DA MSSOLUçAO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE,
RETIRADA DE SÓCIOS E AWRAçAO DOS HAVERES

CLÁU8ULA IT - A Sociedade ctjtrara em ltquxjaçào flOh casos previstus em lei ou pot

delibcraçào de sócios repr'escntandu, pelox menoss, 2/3 (dois terçms) do capital social.

CLÁU8ULA 18" - A retirada, morte ou exclusão de qualquer dos 3ócíos não dissnlvéüi a

SCAedade, que promcguirà com os sócios remanescentcs,

CLÁUSULA IK - OS havcres dos 3óçíds retirantes ou excluídos *·rão calculado5 com ' '

base na situação patrimonial da Sociedade á duta da NmmÀçâQÈ, veníicada em balanço
especialmente lemntado e serão pagw a quem de direito em 24 (vinte e qumro| parcelas .
iguais. mensais e , vcncendo-se a primeira 60 (semental CÍlà3 apóh o evento. , \
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Parágraúb Único - No caso de falecimento de qualquer ~1o. lica facultado aos herdeiros

do sócio lalecido o du"eiCo de ingressarem na Sociedade. Não havendo intereme dos
herdeiros do falecido cm ingressarem na Sociedade, os haverm do sócio falecido serão
apurados em balanço cspccialmcnte levantado e 8ct"âo |jã€o8 em 24 (vinte c quatro)
parcelas mensíú3 e consecutivas, vencendo-se a primeira cm 60 (sessenta) dias contado8
da data do trânsito cm julgadu da homologação do respcctivo formal de partilha,

DO EXERcfclo SOCIAL, APURAçÃO DE RESULTADO E

DISTRIBUIçÃO DE LUCROS

CLÁUSULA 20" - () cxc:rcicio 3OCláj terá inicio em l" de jancwo e término em 3 j de

dezembro dc cada ano Ao fim de cada exercicm xocial 8erão levantados balanços

patrimoniais e preparadas as demonstrações dc resujtadu para apuração de haveres e

prejuÍzD8, os quaj8 serán dmdidos ou mportados pelos sócios, na propurçM de suas

µEmicjpaçíjes no capital social, Entretanto, poderão 08 8ÓCÍfjS determinar o levantamento

de balancos semestrais ou em períodos menoírs. com base nos quais poclcràu ser

distribuid» lucro3, bem como a constituição de quaisquer reservnx ou funcjoA de

\ , çjçN'$5'""'"õ"" gu" jujmKm neccmgários.

\çvO' \ PaxágrMo Prímelm - Os sócios farão jus, em cada exercício social, a distnbuição mínima
O\\i%, de 10% (dez poi cento) do lucro liquido do período, depoi8 de deduzidos os prcjui208

'uç\j\\j (je\c2,. ,,,,· c" a,urnulados c as pravisôes paira pagamento dc triburos e contribuições e as demais
ç,,, '·C&'"'" autorizadas em Ici c pelos princjpio$ de contabilidade geralmente àcé¥to&

Parágrafo Segundo - Do n."manescentc do lucro liquido dc cada exercício social, serão

cIes tin adns
.Ç}

, ",. , l ., +

'€"E ?""

. .r ' . F ·

^né"

a) 10% (dez por cento) para a constituição de urna reswrva de lucro, designada cT)tjjD

"Rciscrva para DistribuicM Futura de Lucros". que somente scríi utilizada para

asswgurar a distribuição minima dc lucro prevista no parágrafo l" smpra, nos

excrcicios 8OçlãlS nos quais o lucru liquidn seja insuficiente, e,

b) 50% (cinquenta por cento) para a canstituiçAo dc uma reserva dc lucro, de8ignada

como "Reserva paru Expariüo", que somente será utilizada para financiar a
expansão das atmdadcs da Sociedade, mcdiantc capitalizacM do valor

conespondente.
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Parágrafo Terceiro A constituição das reservas ac íucros pkv181a8 nas alíneas do

parágrafo 2" supra deixara de ser obrigatÓria quando seu total mperar o vallor do capital

social e dos luc= acumulados.

FWágjmfo Qmrto - 08 prcjuízo8 apurado& cm cada exercício mcid serão deduzidos. na

seguinte ordem, dos saldos de lucros acumulados, da Réserva para Expansão e da

Resm"va para Fútura Distribuição dc Lucros.

Quinto - A Sociedade poderá rcdimr dktribuição dos lucros dc forma diversã

da est abekcida no caput desta cláu aula, ou scjá. de forma desproporcionai à

participação de cada um nn capital social, desde que, aprovada por todoa os sócios em

reunião devidamcntc convocackí para este fim.

hrúgndb Sexto - A M)ctedade poderá creditar e pagar juras sobre capital próprio aog

8ócío8, sendo. entretanto. ns resµ'ctivas valorm aprophados à conta da distribuição

obrigatória de lucros prevista no parágrafo 1'" supra"

DAS DISPO8IçÔE8 FINA18

À-"

Á;;;Ç'

CLÁUSULA 21" - Rcspoàdera peja mora o 8OCÍO que desxar de tntcgrdizar as quotas

subscritas na Sociedade nos 30 jtrinúí) dias seguintes à data da notifiCàção pela

Sociedadé. Nesse caso, os sócios reprt:sentando 2/3 (dois terços) do capital social
poderaj transferir pat"á S! ou para tcrcciro8 as quotas do sócio remimo, excluindo-se da

Sociedade, medlante a devolução do que eventualmente já houver pagp, deduzidüs 08
juros dc mora c dmpesas. A exclusão do sócio remism Hi se dará quando for de titukw

apenm de quolm subscritas e não mtegrajizadas,

CLÁUSULA 22" - Ao8 casos omissos no presente contrmo aplicar-se-àn as di$posiçõe8

iegµtrs vigenú-"u pertinentes à matéria e. subsubanamente, no que couber, as disposições

da Laa das Socicdades Anônimas

CLÁUSULA 23' - Nos [ermtps cia Cláusula do contraio . os sócios. por

unanimidade, mtificam a nomeãçM: a) para o Conwlho Diretor 08 senhores: i) paru
Presidente q senhor RICARDO 8ANTOS , jA qualificado: 2) para Vice- "'
Presidente a senhora KARIME BTTTAR 8TEVANATTO QEROLIN, brasàleira, camela .sob
q regime de comunhão parcial de bens, naturd de Itapim/SP, tàmbacCutjca, pnriadora
da cédula de identidade RG n" 33.065.169-9-8SP/SP, inscrita no CPF/MF mb (b n"

221,01 1.758-51, residcnte e domiciliada na cidade dc Campinas, Estado de São Paulu,
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na Rua Rafad Sampaio, n° 387, Apto. 54, b, vila ~1Ino Rossi, Centro - CEP 13023-
240. b) pai-ã a DWctoria da Socièdade os senhoxrx: l) para Direcor Geral o senhor
RICARDO SANTOS PACHECO, já qualificado; 2) paia Dirc(ur£8 kill designacão empeciaj
os senhores i) LUIZ STEVANATTO NETO. ii) ANDRÉA 8TEVANATTO, Hij THIAGO
STEVANATTO SAMPAIO, iv) RICARDO SANTOS PACHECO, V) RENATA 8ANTOS
PACHECO, vi) ROGÉRIO SANTOS PACHECO. vU) FELIPE STEVANATTO SAMPAIO,

vili) KAR1ME BITTAR STEVANATT'O GEROLIN, todos já qualifjcadoR nesgle

mstru meolo. c| cn demais membrm do Conselho Diretor serão nomeacÍo8 nos termos do
Parágrafo ] " da Cláusula 5".

Parágrafo ÚMco - Os sócios qu«istas, os membros do Conselho 1Mretor e Diretores

declaram, sob as penas da let, que não estão impedidos de exercer a administração da
Sociedade, por norma conatitucionaj ou lei especial, dli cm virtudc de condenação
criminal. nu por encontrarem-se sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos: por crime falimentar, de prevancaçào.
peita. (ju sutxnmo, cjoncussÀo, peculato; ou contra a cconomin popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concurrência, contra relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade.

DO FORO

Fica eleltCg O foro da Comarca de Itapira, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer

dúvidax sobre n presente instrumcntu, exc!uinclo-8e qualquer outro por mais pnvilegiado

que sejn.

Este tnstmmento è msinado em j (trés) Vlã3

Itapira (SP), 15 dc agomo de 2019.
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DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel, Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com âtribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de joão Pessoa Capital do Estado da Paràíba, em virtude de Lei. etc,..

DECLARA para as devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente êfT1 cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurançâ jurídica de todos os atos oriundos dos respectivas serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N' 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscahzação Ex1rajudicid contém um código Único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e vcMcada tantas vezes quanto for necessário
através dQ sítè do Tribunal de justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitaI/

A autenticação digvtal da documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi reahzada, a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram rèproduzidâs na cópia autenticada, sendo da
empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA a re$ponsabi|idade, únicâ e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório,

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/11/2019 08:40:46 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Canório Azevêdo Bastos, de
acordo com q Art, 1°, 10' e seus §§ 1' e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Dvgital do
Htular do Cartório Azevêdo B%tos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ou
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos,not,br

Para informações mais detâlhadas deste ato, acesse o site h.t,tps:/.'autd!g|ta|.azevecjoba,sto$ not br e informé (j CódigQ de Consulta desta
Declaração-

Código de Consulta desta Declaração: 1397338

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 20/1112020 17:02:19 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 24852011191652110794-1 a 24852011191652110794-28
'Legidações Vigentes: Lei Federal n° 8 935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida ProvisOna n° 2200/2001, Lei Federal n" 13.105/2015, Lei
E$tadua| n" 8.721'2008, Lei Estadual n' 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 0032014

O refendo é veraade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69f&bc05b47b7823c8c705a4cb33a3cebf8b757c58cc32f605257a137c7cb9bc9ce8c0144ea4eb49329550caaa1d2044105
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

' ' ' . I ' CARTÓRJO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

. PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E ÓB4TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, IKTER1MÇÔE$ E TUTELA3 DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av E p«àcio Pcs$qj ]145 Bawro dos E $injo$ 5%30·00 joão Pessoa PB
Tel (83) 3244-5404 l Fax (83) 3244-5484

http azeymobdsto5 not br
E -mü ca'mo©azevedobAsl% neut br

DECLARAçÃO DE SEFMÇO DE AUTEN77CAÇÃO DIGITAL

O Bel Vàbeç Azevêdo cIe Mwancja Cawicam CMiaal do Pnmewo Regsuo cm de Nasomentos e ÓbdOS e PrrvâtrVO de Casãmemos, |mem!eeg e
jUdas com atnbutção de adentícar e recm)ecer hmiàs da Comarca de João Pessoa Capctat do Eslacjo da Paraíba, em miúde de Lei etc

DECLARA para as derMOS de dírMo que. o documento em anexo Wnúfk»dO tMmduakneMê em Cgad8 Côdgo do Aumntkmçào Dgmí' Ou net
reCenda $equenoa Icm aufemlcado$ de acordo com as Lèg'slaçôes e nomws wgenles'

DECLARO âindà que para garantir fran3parõnaa e segwança j\xtchca cIe mos ob Mo3 onundos dos tespecmm serwço$ de Notas e Regtstro3 do
Esmo do Pàràibâ a (:orre9edo^a Geral de jusbça êdttOu o Provwnenlo CGJPB N" 003/2014 detemmnaMo a merçào de urn aXhgo em todos os
atos notocLãB e reglstra|s awm cada Sdo DNgnal de Ftscahzaçào EnralLKjK1a| contêm um oéx»go uímco (po' exempk) suo DigòW: ABC12345-
XIX?) e dessa forma cMa outeMcaçâo pfcce$sad8 pela nossa Servenne pode ser conhmiada e vênfkMâ tentas vezé3 quânto for necessano
através do sac do Tnbuna| de justiça do Eslado da pumba endeceço http //co(Tegedona.tjpb jus brfsê4o-dgitab'

A aulenhcaçâo drgtW CIã documemo fw prová de que nâ data e horá em que da fcx (eahzada. a e~resa CRJSTALLA PRODUTOS QU'INMCOS
farmaceut7cos lida twmã posse de um documento cçm as mesmas caradenshcas que beam repcoduMas na aXuá autentlcacla. sendo da
empresa CRISTAL.LA PRODUTOS QLMMCOS FARMACEUTICOS I-TOA a re$ponsatµhdade unócã e èxCtU9và pda ©cmeBade ebó ckjarnento
apresentado a este Cartono

E m DE CLAR.AÇÀO bh e(MKla em 25/11/2019 00:40:20 (hom local) awavês dQ sMemã cie aWenRmção dbgdal do cànócio Azevêdo Bastos, de

aco«9o com o M 1' lOP e seus §§ l" e 2" da MP 2200/?0K)i. como tarrbêm, ç) documento ekcrômoo auIenticMo contendo o CertdicMo DvgtW do
hhdar do CMÒno Azevêda Bastos poderá ser scNcAMo chrMamente a empcEsa CRJ8TALJA PRODUTDS QLMMCOS FARMACEU17COS LTDA du
ao CariCmo pdo endereço de e. mati au1ent'ca@azeveckbastos noO br

Para Mcmmaçôê3 máS ckxalhadas deste ato acesse o sac l e tnbrine l) CcXlogo ale ConsuM desta

Códogo do Consuka d~a D0c~ao i397339

A ajnstAta de9a Dec1araçâc estará dtsponlvel em noSso sne até 2011112020 17:02:19 (hem bocal)

'C~ do DógótM: 248520¶1191652110765-i a 24852011¶91652110765-10
'LogHlaçòes vjg0~: Le Fedecal rf 8.935194, Le Federal n" 10.406/2002. Medida Prcmsóha n" 2200/200¶ LCt Federal n° 13 105/2015, Lei
E5tadual 11° 8 721/2008, Léi Estadual rf 10.132/2013 e Prwimemo CGJ N' 003/2014

l.' e vemeKie, dou %
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WÁUQA EM TODO O TERNTORIO NACtONAL
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FELIPE STEVANATTO SAMPAIO

,~,,0 PAULO ROBERTO GASPEROTTI
SAMPAIO

E KATIA STEVANATTO SAMPAIO
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25/11/2019 https://autdigita|,azevedobastos.nQt.br/hQme/comprovante/24852011191652110733
g

. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
, ' ESTADO DA PARAÍBA" · · W CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
.PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE

JOÃO PESSOA

Av. EpitáciQ Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, joão Pessoa PB
Tel,: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

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

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel, Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer Hrmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtúde de Lei, etc...

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N' 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, asSim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quânto fOr necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/sdo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/11/2019 08:39:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com (j Art. 1°. 10° e seus §§ 1° e 2' da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico âutenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos. poderá ser solicitado diretamente a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ou
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site .h.t,tps'//autdigita!,azevedoka,stc)s.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração-

Código de Consulta desta Declaração: 1397340

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 20/11/2020 17:02:19 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 24852011191652110733-1 a 24852011191652110733-10
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10,406/2002, Medida Provisória n' 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n" 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé,

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b47b7823ç8c705a4çb33a3%bf8b757c5fefe444907270e69443b2çaf99e42c40ea4eb49329550caaa1d2044105
2237215d7a75caebdOd4751eda751042c25be7
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é, procuradoria geral do estado

Procuradoria da Divida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários

da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 44.734.671

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabihdade da pessoa jurichca/fisica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do 1nteressado(a).

Tratando-se de CROA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada
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Certidão n° 26205084 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 20/07/2020 08:49:09 (hora de Brasilia)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da issão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invahdará este documento. q
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade .no sitio \ " \\\\C) ' a\

http://www.dividaativa.pge sp gov br rC Ç;;,9j, ,, d, ç/çà-
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPj: 44.734.671/0001-51

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

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

2, constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:05:04 do dia 21/06/2020 "hora e data de Brasilia",
Válida até 18/12/2020.
Código de controle da certidão: F343.587B.1E8F.BA60
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Prefeitura Municipal de Itapira ®" ' @. a S.c,etá,i,daFa.end.

Rua João de Moraes. 490 - Centro - ITAPIRA *

CNPJ- 45 281 144/0001-00 ® T

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
PESSOA FÍS|CA/JURÍD|CA

Cóciigo QC Cada$(rQ

000000623
çontnbumte Cpfpcnpj

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51
Loyadouro Nümem Comptemento

ROD ITAPIRA . LINDOIA 00000 KM14
Bãirm CEP

PONTE PRETA 13970970
QdâC UF

ITAPIRA SP

A O/v/são de Controle de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Itapira, a pedido da pessoa interessada, CERTIFICA.
para os fins que se fizerem necessáEios, que a pessoa F/S/CA/jUR/D/CA acima referenciada não registra débitos com

os cofres públicos mí'mcipais, até a presente data, relativamente aos tributos /MOB/L/ÁR/OS e MÕB/L/ÁRKjS que são

da competéncm desta Munjc/pahdade

F/ca ressalvado o direüo à Fazenda Municipal de lhe exigir. nos termos da Lei, qualquer débita tributáno ou não. que.

posteriormente, venha a ser apurado,
A presente Certidão "efere-se, ekc/uslvamente, à s/tuação do imóvel urbano e alcança os débitos mscrttos na Divida

Ahva da Fazenda Mumcipa/

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE' Vía Internet no endereço www,ítaptra sp gov br

ÇERT/DÃQ acima especificada, expedida por meio do Sistema Integrado de Arrecadação - SIA 7 conforme pedido da

Pessoa Interessada

Secretaria da Fazenda Municipal de Itapira - Divisão de Controle de Arrecadação

,m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

válida até 22/08/2020 s$sL? %$gç"

Código de Controle da Certidào/Número 12228746BOCCA01E

Certidão emitida grati.itamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda tnvalidará este documento qlm \jl\\'t\l·
.@\\ij\(l' . " ,co\
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Prefeitura Municipal de Itapira
Secretária da Fazenda
Rua joão de Morâes, 490 · Centro

CNPJ 45 281.144/0001-00

0

(

Código de Controle da Certjdão/NÚmero:

¶2228746BOCCA01E

Comprovante de Autenticidade

Emitida às:

¶4 20 19 do dia 23/06/2020

Válida até:

22/08i2020

Obervações:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Muniápâl, no endereço
http daptra sp,gov brl
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPj: 44.734.671/0001-51

Certidão n°: 16486277/2020

Expedição: 20/07/2020, às 14:28:52

Validade: 15/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda (MATRIZ

E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 44.734.671/0001-51, consta do

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento

de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito

garantido ou exigibilidade suspensa:

0000957-85.2012.5.04.0020 - trt 04" Região *

0001095-52.2012.5.04.0020 - TRT 04" Região *
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora

de bens suficientes.

Total de processos: 2.

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" 14"70/2011 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 o filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-s verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal S rio do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br). " a c

Certidão,emitida gratuitament"· Jail:::,"'

INFORMAÇAO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabal stas, com os mesmos efeitos

da negativa (art. 642-A, § 2°, Consolidação das Leis do

Trabalho), atesta a existência de egistro do CPF ou do CNPJ da

pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou

garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora,d-e=
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PODER JUDICIÁRIO
jUSTIÇA DO TRABALHO

suficientes.
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, ,..,,, ,. ., TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DlSTR1BUIç(jES CÍVEIS

CERTIDÃO N": 1993806 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá sec confirmada pela internet no site do Tribunal de justiça-

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a

06/07/2020, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: *****'"""""*'*'

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPj: 44.734.671/0001-51,
conforme indicação constante do pedido de certidão."**""""""""'"'"""""*"""""'"""*"**"*'"*"**"*'""""""

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPl n° 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1" Instância, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federd que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ, A

conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
às fihais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes ;" \'
do nome indicado na certidão (EIRELI, SIC, SIS, EPP, ME, MEI, LTDA)-

. k

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

T

0694598

PEDIDO '°' |||||||I||||||||||||||||||||!l|I

São Paulo, 7 de julho de 2020j q\\v'c"
'"' ]""y::o'?:,
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07/07/2020 Consulta Regularidade do Empregador

0 " 0
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Voltar l Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMíCA FEDERAL.

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 44.734.671/0001-51

Razão Socia|£RIsTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA

Endereço: rod itapira-ljndoia SIN km14 l fazenda estancia cr l itapira l sp
l 13974-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de 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:06/07/2020 a 04/08/2020

Certificação Número: 2020070616530868342979

Informação obtida em 07/07/2020 14:35:23

A utHização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Processo Administrativo: n° 264/2020

Procosso de Dispensa do licitação: n' 51/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n° 742/2020

Contrato dc prestação de serviços, que entre

si celebram a FASI, do outro lado, a empresa

Cristália Produtos Químicos farmacêuticos

Ltda,

A FASI - FLJNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA, pessoa juridtca consütuída do forma fundacional,

de inWèsH púbhco, a teor da Lei Municipal 1,942 de 27 de julho de 2004: ento da Administração pública do

Município do Itabuna, Estado da Bahia, com sede na Av. Fernando Gomes, sIn, Nossa Senhora das Graças.

Itabuna, CNPJ n' 02.762.633/0001-62, representada neste ato pelo DirE)tor-Pres|dente, Sr. Roberto Gama

Pacheco junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 07.960.182-00, CPF n° 984.754.795-53,

residente e domiciliado na Rua Floresta, n' 331, Bairro São Caetano, CEP: 45.607-090 nomeado através do decreto

municipal ck n' 13.618, publicado no DOM em 31 de março de 2020 - Edição 3,913 e) assinado pelo Prefeito

Fernando Gomes Oliveira no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo an. 66, incisos VII e XII da Ici

Orgânica do Município - LOMI, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado à empresa Cristália

Produtos Quimlcos farmacêutjco8 Ltda, inscrita no CNPJ(MF) sob o n° 44.734.671/0001-51, estabelecida na

Rodovia |tm-Lindóia, Km 14- Ponte Preta, ltapiral SP, CEP: 13970-970, telefono: (19) 3843-9500, representada

neste ato pdo Sr. Adriano Gomes dos Santos, brasileiro, casado, coordenador do licitações. residonte domicihado

na adade ltapira/SP, na rua de aidoro Bqvo n°23, bairro Nenê Cêga, portador do RG n'30,329.399-8, inscrito no

CPF(MF) sob o n' 281.036.848-13, doravante designada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente

CONTRATO mediante as seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem tudo de

acordo com normas gerais de que trata a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. e demais

normas atmntes à matéria,

· CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Aquisição d0 Medicamentos uso hospitalar para o abastecimento da farmácia e onfrentamento ao Covid 19 para o

Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços

apresentada pela CONTRATADA.

§1' A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões

que sb fízemn no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §1oe 2odo art. 143 da

Lei Estadual n' 9.433/05.
§2° As sUpnu6ões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado do acordo entre os contrawjY'

. ' \ :·
· CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO

O prazo de Wçjência do contrato inicia-se na data de assinatura do presente instrumento, oncerrando-se em 31

de dezembro do corrente ano, podendo ser rescindido a qualquer momento pela C tratante nos Wrmos do art.

57, da Lei F«kra1 n° 8.666/93.

· CLÁUSULA TERCEIRA - PREçO ""' ""' ' "" ' :'::,S"UC1Art 1 ° Valor Estimado Global' R R$ 21 450 00 (Vinte 8 um mil qljatrocenti$%# ,nµy,yais) e Valor mensal

conforma a autorização de fornecimento.
ADRIANO GOMES
DOS · CLÁUSULA QUARTA . DOTAçÃO ORÇAMENT A -' -.
SANT0$,28\036848 . iv C. .
)3

,,,,,,,,,,,m,,,,,,
Ç$S

poi ADRIANO GQMU DOS

àGjQQ&"4 nm

""" 2020 Av. Fernàndo Gomes Owewa s/n° - CEP: 45.600"000 - itatjun a -BQNCj
Tel.: 173) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0CO1-62
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F

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir

especificada:

· CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

Os pagamerúos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente,

no prazo não Büporior a 15 (quinze) dias, contados da data da entrega de realização dos serviços da entrega das

notas fiscais, além das informações usuais, deverão constar número do processo licitatório do contrato, como

também estabelecimento bancário, agência e n" de conta.

§1° Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação das negativas solicitadas.

sem que isso gere direito de alteração nos preços ou compensação Rnanceira.

§2' O pagamonto referido somente será efetuado após o serviço solicitado pela Fundação de Atenção À Saúde de

Itabuna _ FAS|, forem executadas pela CONTRATADA.

§3° O pagaímnto será efetuado conforme a autorização de fornecimento.

· CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

â) Akmjer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as demandas, a partir da solicitação do serviço:

b) ResponsabNzar-se pelos encargos trabalhistas, nscais e comerciais resultantes da execução do contrato:

C) M~r, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. todas

as condições de habilitação e qualifkação exigidas para a contrâtaçãa

d) Re$ponsabl|lzar-se ovil, admmistrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer danos e ou

preklzos matenais ou pessoais que venha a causar elou causados pelos seus empregados ou preposto.

ao CQNTRATANTE ou a terceiros.

c) Marüer preposto para representá-la na execução do contrato e para intermechar as sohcítações entre as

partos realizada sempre que possível mediante mensagens detrônicas/+mails, o qual deverá ser aceito

peb CONTRATANTE. a dispensa deste deverá ser comunicada imediatamente ao CONTRATANTE, com

indicação do substituto.

f) Notükar à CONTRATANTE sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou indisponibilidade da

fermmenta durante a execução e v|gêncla do contrato

B) ZeW pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu

alcance, a ampla ação Rscalizadora dos prepostos designados pdo CONTRATANTE, atendendo

procUmente às observações e exigênoas que lhe forem solicitadas;

h) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interhra no bom andamento dos serviços:

i) AteMer com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executad , providenciando ,sua --' '

imMlata correção, sem ônus para o CONTRATANTE: l"

j) lnsbuir os empregados que irão prestar os serviços, encaminhandk?. pç' ,. g*itèe boa , , ta ê

caµizes de realizar os serviços ora contratados: Fj|jlt'e l]" A .m

k) Asúmr inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes 'dá'êY&0 ab presente contrato

l) ViaUizar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto do presem CONTRATO,
DRIANO a 'O"M
OMES 'v"" m) CuíWrlr e fazer cumprir todas as normas regulamentares da sua área de atuação específica:

HQSOS
ANTOS:28 =,,,,,,,,, n) O fomecímento e mstalação dos produto everá ocorrer de modo parcelado após a assinatura do contrato
03684813 11 1':$04lW ou autorização de fornecimento;

Q' " C' .

2020 An. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia\j
Tel,: (73) 321 4-1 600 - Cnpj 02.762.633/0001-62
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o) A oMrega deverá ser efetuada no setor de farmácia da FASI, ficando as despesas inerentes com frete por

corM da Contratada.

p) O çYézo de entrega será em até 05(cinco) dias úteis após assinatura do contrato ou conforme a

autocização de fornecimento.

· CLÁUSULA SETIMA · OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das Qbrigações contidas neste contrato por d6terminação legal, cMga-se a:

a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimonto do contrato, dentro de, no máximo,

10 (dez) dias da assinatura;

b) Raabízar o pagamento pela execução do contrato;

ç) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus ad itamentos na imprensa oficial no

prazo legal.

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato;

e) pmw quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela CONTRATADA,

perthentes ao objeto do presente pacto.

f) Noülkar à CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre a intenção de aplicação de multas,

peníNidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

· CLÁUSULA OITAVA . REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO

Fica estabeWida a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, nos termos do an.

10, ||, "a" da Ui 8.666/1993 e suas alterações.

· CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

§1' O contmle e fiscalização sobre a execução dos serviços objeto deste contrato ficará a cargo da

CONTRATANTE, através de servidores designados para tal finalidade.

§2' competjm ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido

que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de total

responsabilicWe na execução do contrato.

· CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES

A CONTRATADA estará sujeito às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 21/06/93, sce

parágrafos kicisos.

A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescisãQ de à®

perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:

a) Advertência;

b) Decbração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até

5(dnm) anos, nos casos de falta grave, especialmente se a Contratada sofrer conde ação dehnitiva pela

prática de fraude hscal no recolhimento de quaisquer thbutos ou praticar atos ilícitos. ,,--

C) Multo, conforme a seguinte gradação: L 'elm,: ç. Sih'a

d) Aúà6O para inicio dos serviços de até 06 (seis) dias, multa de 1 % (hurTEmn o valor mensal do

contrato; '"'mh'n r; Di

e) A çwtir do 6° (sexto) dia de atraso até q limite do 10' (décimo) dia, multa de 2 Iq (dois por cento) sobre o
ADRIANO mumdoâ
GOMES == valor monsal do contrato, caract6nzando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11° (décimo
dos gqme$ dos primiro) dia de atraso.
SANTOS' =""'°'
2810368 Z:::,,,, f) MuM de 10% (dez por cento) sobr valor global do contrato, em caso de descumprimey) total das
4813 """""" obrigações assumidas; ·: ç§S: '

2020 Av Fernando Gomes Oliveira. s/n° - CEP: 45,600-000 - Itabuna -Bahio
Tel.: (73) 3214-1 600 - Cnpj 02.762.633/0001-62
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B) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por

praZD não superior a 02 (dois) anos:

Parágrafo Pdmelro: As sanções previstas nas alíneas 'a" e "c" poderão ser aplicadas cumulativamente com a

sanção prevWta na alínea 'd".

Parágrafo Wundo: As multas, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura

a que fizer jü6 ou cobrada judicialmente e não a eximem da reparação dos eventuais darm, perdas ou prejuízos

que seu ato µníve1 venha causar à administração.

Parágrafo Twcdro: As multas não têm caráter compensatório, são independente8 e cumulativas 6 não eximem a

Contratada do plena execução dos serviços contratados.

Parágrafo Quarto: As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 1 5 (quinze) dias corridos a contar

da aplicação da penalidade, a Contratada cQmeter a mesma infração, cabendo aplicação em dobro das multas

correspondeMes.

Parágrafo Ckúnto: Se houver reincidência da infração no prazo superior a 15 (quinze) dias corridos, passa a contar

a partir da apücação desta, para voltar a ser considerada Como infração simples novamente.

Parágrafo 80xto: As penalidades aplicadas só poderão Ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais,

caso fortuito ou força maior e as justificativas só s6rão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em

fatos reais a comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que krmuladas no prazo máximo

de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.

· CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

Pará0rafo único: Art. 77. da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. A inexecução total ou parcial do

contrato enslda a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

· CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
â) A imxecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e

as pmistas nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.

b) a mscisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados

nos hcisos do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.

c) Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos l a XI do art. 78 da Lei 8.666193, não cabe ao

CcmUataado direito a qualquer indenização.
·-.: z'g"'

· CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO ': ,,\
§1° justas Contratadas, firmam as partes o presmte instrumento, juntamente com as tesemunhagi, - Y.y""

· - n ¥,Ç ·

, L yato. ·... çr,'·· -.., ,,S '
,y€,'>
¶ '

Itabuna, 14 do Agosto de 2020.

R

ADRIANOGOMES Awmdoa'orrmddgiul
por ADRIANO GOMES pqsDOS 5ANTOS:20103~13

SANTOS:2810368481 Ó.ÓQE 2020.09.14
#

. fttlt del SlIuc 3 i1,12,36-03w

Roberto Ga Pacheco junior '"""" . ApOi0 Cristália Produtos Químicos farmacôuücos Ltda

Diretor PmNdente E?^u:£, d, CP' Adriano Gomes dos Santos
Contratmte Contratada

Non,,, 4èe"

,,,, ,úw'/ L1zs?/z

Testemunhas

d

Nome, '=""" "-

cpf: &t~/bg.z

2020 Av. Fernando Gomes Oliveko, sIn" - CEP: 45,600-000 - Itabuna -Bonici
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Extrato de Contrato

Data: 14/08/2020

Processo Administrativo n° 264/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 51/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n" 742/2020

Fundação de Atenção Á Saúde de Itabuna - FASI
Contratante: CNPJ n° 02.762,633/0001-62

Contratado: Cristália Produtos Químicos Farmaêuticos Ltda
CNPJ n° 44.734,671/0001-51

Contratação de Empresa para confecção de Avental Hospitalar Impermeável

para o Hospital de Base Li.úz Eduardo Magalhães para o enfrentamento ao

objeto: Covid 19,

Imediato,
V|gèncla/Periodo:

Valor Estimado: r$ 21.450,00 ( Vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais)

Dotação, Unidade Orçamentária, 1515, Projeto Atividade: 6.443. Elemento de
Despesa: 33903900000. Fonte de Recurso' 50.

Lei Federa! n°10,520, de 17/07/2002, Decreto Municipal 6.778 de 01.10.03,
Lei Complementar n°123, de 14/12/2006, Lei Complementar 147/2014 e Lei
Complementar 127 de 14/08/2007, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições do Decreto 5.450 de 31/05/05 e da Lei Federal

Base legal: n°8.666, 21/06/1993, com alterações posteriores e demais normas
reguiamentares aplicáveis á espécie, 147/2014.

F

Renata B m Silva Oliveira

S'$\'j;: "

."0 '" O\'"'ç,o\-Presidente da Comissão de Licitação á*""

i""?:::'
À" c^-j

Ç,S"'

""íoaT""" Av Femando Gomes Oiveira, sIn" CEP: 45.600 (XX) tabuna Bahia

Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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Extrato de£2nyaLQ

Data: 14/08/2020

Processo Ad mlnistrativo: n° 264/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 51/2020.'""';*"
'". '.:£. :·, Contrato de Prestação de Serviço n' 742/2020

Fundação de Atenção Á Saúde de Itabuna - FASI
Contratante: CNPJ n° 02.762.633/0001-62

Contratado: CriStáliã Produtos Químicos Farmaêuticos Ltda
CNPJ n° 44.734.671/0001-51

Contratação de Empresa para confecção de Avental Hospitalar lmpermeávd

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

VigêncidPeriodo: Imediato.

Valor Estimado: RS 21.450,00 ( Vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais)

Dotação: Unidade Orçamentária: 1515, Projeto Atividade: 6.443. Elemento de
Despesa: 33903900000. Fonte de Recurso: 50.

Lei Federal n"10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal 6.778 de 01.10.03,
Lei Complementar n"123, de 14/12/2006, Lei Complementar 147/2014 e Lei
Complementar 127 de 14/08/2007, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições do Decroto 5,450 de 31/05/05 e da Lei Federal

Base legal: n°8.666, 21/06/1993, com alterações posteriores e demais normas
requlamentares aplicáveis á espécie 147/2014.

Renata Bomfim Silva Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação , , .,J$3'"'

,,, .,. t?';g':'"::::':;'"

ççé" '

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n" - Cep: 45.6ckkxx) - ltabvm -Bohla
Tel,: (73) 3214-)600 - CNPJ 02.762,633/0001-62
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Cjncie se lê

Extrato de Contrato

Data: 14/08/2020

Processo Ad ministrativo: n° 264/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 51/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n° 742/2020

Fundação de Atenção Á Saúde de Itabuna - FASI
Contratante: CNPJ n° 02.762.633/0001-62

Contratado: Cristália Produtos Químicos Farmaêuticos Ltda
CNPJ n° 44.734.671/0001-51

Contrataçá de Empresa para confecção de Avental Hospitalar Impermeável

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

objeto: Covid 19,

. , Imediato,Vgência/Penodo:

Valor Estimado: R$ 21 450,00 (Vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais)

Unidade Orçamentária: 1515. Projeto Atividade: 6.443, Elemento de
Dotação' Despesa: 33903900000. Fonte de Rçcurso: 50.

Lei Federal n°10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal 6.778 de 01,10,03,
Lei Complementar n°123, de 14/12/2006, Lei Complementar 147/2014 e Lei
Complementar 127 de 14/08/2007, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições do Decreto 5.450 de 31/05/05 e da Lei Federal

Base legal: n°8.666, 21/06/1993, com alterações posteriores e demais normas
regulµnentares aplicáveis á espécie, 147/2014.

. ú
O "

Renata B m Silva Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação

·e{NQ':\::::

íg::,>"'9

,Sih"
djaima rfell mcj\o d'v

e?::ç? '^ ""' çj§S""

· :8 :W2Õpò r Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia

" Tel.: (73) 3214-1 600 - CNPJ 02.762.633/000)-62
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Lê se

Extrato de Contrato

Data: 14/08/2020

Processo Administrativo: n° 264/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 51/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n° 742/2020

Fundação de Atenção Á Saúde de Itabuna - FASI
Contratante: CNPJ n° 02.762.633/0001-62

Contratado Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CNPJ n° 44.734.671/0001-51

Aquisição de Medicamentos uso hospitalar para o abastecimento da

farmácia e enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo
objeto: Magalhães

Vigêncla/Perlodo:, . , , ,, , . 14 de agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Valor Estimado: RS 21.450,00 (Vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais)

Dctação: Unidade Orçamentária: 1515. Projeto Atividade: 6.443 l 6 446Elçmento de DespeSa: .33903900000. Fonte de Recurso' 50.

Lei Federal n°10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal 6.778 de 01 10,03,
Lei Complementar n°123, de 14/12/2006, Lei Complementar 147/2014 e Lei
Complementar 127 de 14/08/2007, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições do Decreto 5.450 de 31/05/05 e da Lei Federal

Base legal: n°8.666, 21/06/1993, com alterações posteriores e demais normas
regulamentares aplicáveis á espécie, 147/2014.

g.
' 'r-' .e .' '

#>-Renata Bom l Silva Ohveira ' - , ," ii[C: S"'

Presidente da Comissão de Licitação
, , ,.

" ,"'

E
\

, ;ijW-
"[.k'

, y ,

· · ,- .: \ ^""' """' "' çjÇ'ÇS' '

2020 T "' '"- Fernando Gomes Oliveira s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
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Onde se lê

maLQ.ge Contrato l

Data: 14/08/2020

Processo Admnskativo: n' 264/2020

Processo do Disponsa de licitação: n° 51/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n' 742/2020

Fundação de Atenção Á Saúdo de Itabuna - FASI
Contratante: CNPJ ri° 02.762.633/0001-62

Contratado: Cristália Produtos Químicos Farmaêutioos Ltda
CNPJ ri° 44,734,671/0001-51

Contratação da Empresa para confecção da Avental Hospitalar lmpermeávd ,

para q Fhjspital da Base Luiz Eduãrdo Magalhães para o enfrentamento ao

objéto: Covid 19.

Vi 8nciajPerlodo: Imediato.

VâlOr EstimâdO: R$ 2¶ .450,00 (Vintc e um má quatrocentos e cinquenta roais)

Unidada Orçamentária: 1515, Projato Atividada: 6.443. Elamanto da
OQtâçà'j' Desposa: 33903900000, Fonte de Recurso: 50.

Lei Federal n"10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal 6,778 de 01.10.03,
Ld Compkcnentar n"123, de 14/12/2006, Lei Compkmontar 147/2014 e Ld
Complementar 127 do 14/0812007, aplmndo-se subsidiãriarmnte, no que ,
coúberem, as dlspos[ções do Decreto 5.450 de 31/O51O5 da Lc) Federal

Base legal: n'8.666, 21/06/1993, com alteraçCN8 posteriores e domais normas '
reçjdamentares aplicáveis á espécie 147/2014.

r ·

K '

,[

Renata Bomfim Silva Ol'veira

's"jt%' \N Ü\\NÜ'"

Pres|derltg da Comissão de Licitação

,,,,. .

,sy

"' C\ji,,g en¶9ô"

çjç,rC" '

2020 Av. FemCjndO Gomes Oüveka s/n' - CEP: 45,6004100 - Habuna -BQhkj
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Data' 14/08,"2020

Processo Administrativo: n° 264/2020

Processo da Dispensa do liatação: n' 51/2020.

Contrato do Prestação de Serviço n" 742/2020 l
!

Fundação de Atenção A Saúde de Itabuna - FASI ;
Contrâtante: CNPJ n' 02.762,633/0001-62 '

Contratãdo: Cnstália Produtos Qulmicos Farmacêuticos Ltda
CNPJ n' 44.734.671/(X)Q1-51

Aquisição de Medicamentos uso hospitalar para o abastocimmto da

farmácia e enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduarck

objeto: Magalhães

14 de agosto de 2020 a 31 de dezembro 2020V|QZn.c!ad,P,e.r!,od9.:

Valor Estimado: RS 21.450,00 çVmte e um mil çlljatroçento$ e cinquonta roàí$)
i

Unidado Orçãmentárk: 1515, Projeto Atividade: 6,443 l 6.446 l
Dotação:

E|emgntcj do Despesa: 33903900000. Fonte de Recurso: 50. f
l

Lei Federal n"10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal 6.778 da 01.10.03,
Loi Compkmontar n"123, de 14/12/2006, Lei Complementar 147/2014 e Lei

, Complementar 127 de 14/08/2007, âplicando-se subsidianamente, no que
l coubcrom, as disposções do Decreto 5.450 de 31/05/05 e da Lei Federal '

B aso legãl: n"8.666, 21106/1993, com alterações posteriores 0 domãis normas
regu|amentares aplicáveis á espécie, 147/2014.

Rmata Bomfim Silva Ohvei,,
'"ê; -

Presiderlt0 da Comissão do Licitação j

l
.'. \ íy ·

..% ,· ·
F-. .

q ' F

k

',;1'"""' QC Eg

C$ç$)S? "'

2020 Av. Femando Gornes Oliveira, sIn'- CEP: 45.60Ck000 - 11obum -Stjhkj i
Td.: (73) 321 4-)600 - CNPJ 02.762,633/0001-62 ;
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" Portarias

+ . FASI <=L DIRETORIA
sus=_ PRESIDÊNCIA" "" FUNQAÇÃO DE ATENÇÃO À W

SAÚDE DE ITABUNA um

PORTARIA N° 004/2019

A Diretora Presidam 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 an. 64, § 7°, do Estatuto da FASI.

RESOLVE:

Art 1° - Revogar Portaria n%014/2015 de 03 de agosto de 2015.

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

em geral, a exceção 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.

.'¶Ç
¢S\J"'

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Z":', t

q

F

. a VItabuna- BA, 07 de janeiro de 2019·

\

Çi\oí:,\!::"

&[}\s Q" ,,,,yj\' '

Q Çq-S^

NELSIVANE SOUSA OLI IRA CORDIER
Diretora Presidente - F SI l HBLEM

' \)C ç;ú"j

,,,,,p\L' """:'" Y"À . Ç§S'

'" E(y':!::" ,\, r9'

2019 Av. Fernando Gomos Ohveina, s/n° akro: Nossq $enhorq deis Grciças - ltabuna/BA - CEP: 45.601-554
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