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Itabuna, BA, 17 de agosto de 2020.

De: Diretoria Administrativa/Financeiro

Para: Licitação e Contratos
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Assunto: Aquisição de produtos.

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

Entre outras demandas, como em todo e qualquer ente público, mormente o
seguimento hospitalar, a Administração se revela carecedora de produtos/insumos
os mais diversos como Material Médico Hospitalar (Luva de Procedimento -
Tamanhos P — M e G). Tal solicitação que ora se faz para atendimento, tem como
escopo atender aos pacientes desta unidade hospitalar. Diante de quadro de
tamanha complexidade com o enfrentamento a pandemia do Novo
CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID - 19), buscamos um direcionamento ao
atendimento às necessidades vitais impostas aos pacientes atendidos neste
hospital. Contudo faz-se necessário uma compra emergencial desses materiais
devido a falta dos mesmos está andamento de processo licitatório.

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 certihcação e
devidamente credenciadas para o fornecimento dos produtos acima descritos, tudo
em consonância com o disposto na Lei 8.666/93. ,â(j
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Ê" SOLICITAÇÃO COMPRA EMERGENCIAL 'gu
13 de agosto de 2020 %

De:COORDENAçÃO DE ENFERMAGEM Z g ".
Para: COTAÇÕES -' ¥c

' P 2 "C

- Z
"'.í.m "

item Especificação de Material Unid TAM Quant. Eig ""

Luva procedimento P - luva para procedimento não cirúrgico, tamanho P, material látex natural Integro e uniforme, ""j

1 anatômicas, não estéreis, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, resistente a CAIXA P 250

tração. Caixa dispensadora com 100 unidades.

C"J

Luva procedimento M - luva para procedimento não cirúrgico, tamanho M, material látex natural Íntegro e uniforme, e

2 anatômicas, não estéreis, am bidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, resistente a CAIXA M 400 C

tração, Caixa dispensadora com 100 unidades. C

C

Luva procedimento G - luva para procedimento não cirúrgico, tamanho G, material látex natural Íntegro e uniforme,

3 anatômicas, não estéreis, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvivel, descartável, apresentação atóxica, resistente a CAIXA G 150

tração. Caixa dispensadora com 100 unidades.

m
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_7 PATRÍCIA KARLA MOURA CAFEZEIRO GUIMARÃES

- RT - RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ENFERMAGEM
A
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MAPA ANALÍTICO 0098.2020 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO 17.08.2020

LOTE 01

Des ri " Und Qu nt INSTRUMENTAL CIRURGICA MÉDIA TOTALItem c çao a SÃO JORGE M. A. VALÉRIO GRAPIUNA

Luva procedimento P - luva para procedimento não cirúrgico,
tamanho P, material látex natural integro e uniforme. anatômicas,

1 não estéreis. ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvNel, CAIXA 250 RS 55,40 rs 65,00 R$ 63,90 R$61,43 R$ 15.358,33
descartavel. apresentação atóxica. resistente a tração. caixa
dispensadora com 100 unidades.

Luva procedimento M - luva para procedimento não cirúrgico.
tamanho M. material látex natural integro e uniforme, anatômicas,

2 não estéreis, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsoMvel, CAIXA 400 RS 55,40 RS 65,00 RS 63,90 R$61,43 RS 24@3,33
descartável, apresentação atóxica, resistente a tração Caixa
dispensadora com 100 unidades. CC

Luva procedimento G - luva para procedimento não cirúrgico,
tamanho G, material látex natural íntegro e uniforme, anatômicas,

' não estéreis, ambidestras. lubrificadas com pó bioabsorvivel, CAIXA 150 RS 55.40 RS 65,00 R$ 63,90 R$61,43 R$ 9.215,00
descartável. apresentação atóxica, resistente a tração. Caixa

,dispensadora com 100 unidades.

TOTAL DO LOTE R$49.146,67
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FASI.FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA

Av Fernando Gomes Olivem SIN" Nossa S das Graças liabuna - Bamá CEP 45 sq 1-554
Cnpj - 02 762 633-0001-62 lnscnçâo Estwuaí Isento Mumapa 20 257
E-mall: cmcao.fasi@gmail.com
Comato: Leonardo
Fone: (73) 3214-1677

COTAÇÃO 0098.2020 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO

A Emµesa:lNSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI

CoMato: FREDEFUCO FHUDSON
Cidade: ITABUNA - BAHIA

Fone: 73.3617.7289
E maj|:|kitacoes@instrumma|$aojorge.com.br

OBSERVAÇÃO:

a) Solécdamos amear preços para os ma¶enais abam dàscnmmados
b) Obrigatóno a apl'cação dei carimbo do CNPJ, como também a data e assinatura na respom da cotação
C) Cerlo que podemos contar com a vossa colabcmção, desde lá agradecemos

:1
\j ("."jj :-

R\cj1 ç,c, çjs\q u'j- - .,
-' ç-j'::,,: ':;Ó' C""

DATA: 13 l 08 /2020

ITEM _ Es cilka ao de mmerid _ Unid Quant, Pre o Unit. Pre 0 tQtàj

LOTE 01

L4n# P - Íú¥à para proc«hm«i'bo nbo cirurpco. wmnho P, mmeml Iaiex

1 naíu'd 'niegro c umfçgrme. maNÒmíças. nhr ««m. kibnfkmdas com po CADKA 250 R$55,40' R$13.850.00 '
d~am%d, aprr'«mçào wEnuÊà. Féstssenle traçâr. ('aiw dispmsadom

com l® ~Mcs.

Luva pmcrdimenCo M - Íü¥â pana proçed4mm(0 não clTwjçKo, Wnanho M. maierd lam

2 mcural t! imifotme. anabòmaca.s. nàn cÁ¢tets. mbAemas, 1ubnfka&s com N CALXA 400 R$55,40 R$22.16Q,OO
bhabsonwet. descarta\e1. apresentação à(UxIcã, tC4etCMe à rraçào ('Nu dispemdom

Com lOt) umidades.

Luva procedimento G - kjva para prççechmenlo não cirúrçµco, tamanho G.

í matem látex natural Integro e u níforme anafôíncas nãO estèms, ambideswas, CAIXA 150 R$55,40 R$8.310,00
lubrificadas com pó b«jabsoMvd. descartável apresentação atoxica, resistenC a
tração Caixa dispensadora com 100 unidades.

"j " " """" "

__ _ OTAL ,u, ,,0,00,,

Conforme soliçitaçâo acima, Momamos o valor unòtàno e total dos Itens em descrição.

Prazo de Entrega

Data 13 l 08 l 2020

Ass!nadcl de forma dâgiW por
Z,w. ZZrc FREDERICO DE ANDRADE

NETO:01980586594
Dados: 2020 08 13 \7:2 1:27 -03'01)'

Assinatura e nome do responsável

Cadmbo do CNPJ

, '"::ii'
&

'"èê",!'°' ':S

W WWW »WWw"W

l 34.254,532/0001-77

, INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIREU

j
0 Avenida Manoel Chaves, 2376

, São Caetano - Itabuna - Bahia

" CEP. 45.607-300

, S, Í|\g'":!:""
M,e en\e ¢pCP\-
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""" """ " COTAÇÃO
FASI - FUNDAçÃO DE ATENÇÃO À SAUDE DE ITABUNA

Av Fernando Gotr705 ôkvem SM" ftos$ã S G¢Wa$ Rabuna - Bahra CEP 4$ ®1-554
Cnpj 02 752 6334XX)1-62 menção EstMuat lsentn Mtmupal 29.257
E -mat! comemo fNU@gmmt c om

comam L«~mo
F one" (73) 32¶4-1677

COTAçÃO 0098 2020 AQUtSÇÂO DE LUVAS DE

· Empresa' 'í i ç ( { {' ti t 'i ' Q!j Lm 1¶ .h". mç^pkÁBE €!3 Urbe
Contam f" , ' , h,ne, '.M; 3;'j ? - '=: ljg 3
CWado l - 1 . . ç l ' 'l E~:

OBSERVAçAO
Soíkmmos preços pi&iü as materws aharxo dtscnmrrwdbs

bk Cjbrga!t¢NQ a Dphçwao do canm» do CNPJ, como também a oala c na mµma da maçào
¢'1 c orto quo ptxbomos conW Com a vossa ~0 µ1 '

Ç' ,Nco',:é::',:e::

Ao
1TtM € fk mgom' ~ UML ~_

l OT E 01

Lu"a pmcrdbmemu J' 1u%3 pam pr~dmmk' nàm l'. mmmiál kálcV

1 HiÚW7j umlurmç m»úmçm. mhçkmns. x¶.WÈ r' " — c""" cíCAIXA 'SO Q3 G3,q'j RS j,,.Cj'tj.m~qYNd. d~m»d Mnxkm rwishmfe 4 Waç&r ( nu dNµmMum

mm m unbdmle'í

prmrdMmQu 41 . 1uyõ p'mí fWr È&mmbly [f, m^-nm LÁm

2 nMwà WHqpre umlurmc rÜecMam 1uhnfk.W gi·t1 µ"' CNXA 400 fS' g3, GiO oQS 2·6""3ÕOl
hmhmm-d tkmmu'd w~tmç» aumu. r«wiçmç j t'rjQa' ('atu dhprmadEwN

um ítjN

Luva pr~MmmMn G - Ilma çwm pmmmemo não ctrunpco tamanho G m "

S coá qôl rrwwmi lam m'ruraÉ |nmrc e ún&nm, anatõmca , não ambkjle$b"« CAJXA
|ut)rdk^5 com pó b~bsoMveà dAscârtâvd aprosemçâo Mtmca [(Yy$mea
MçiàO Caha dispensad<m tmn 100 unidadeN

TOTAL 5j.ja3N

CoMwme 0QisétWç3O acima, o vabr umtáno e tOtW dns Mns em descnção

Prazo de EmWga

Dm l ,' Canmbo do CNPJ

Mwmuea e nome do responsável

µ ' " :2 j l' íj i; "! t;' g.
CIRURG|CA Ca 3"'i INA MOM, 1jE

PADOS nç)-,rmALARK.S LTD4

'y" NÜa Úa Q J-KQ'M M ARÁ

'ç\ò ÓQj loja e uz ctp 4&~4%

,,,,\::;,;, ,;;'s" L Alí"::::" : cüujl

jàilm fté\ d'· sim'Equi\"n de A¥"."àc ik|üòli1j¢ilQ
'-" '"'"'°' %'d|:° ,::?%t

nljj.
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FASI -FUNDAÇÃO DE ATENçÃO À SAUCE DE ITABUNA
Av Fqmandcr Gcymob ôlhmra smr Nossa S das Gmça% Bahia CEP 45 601-554
CNFJ - 02 762 633CXX)¶ 82 FNscEiçào Estmual t5emn MumctpíN: 20 257
ÉmM. ccmcao fam@gmM com

Comato L«mMdo

Fone (73) 3214-1677

l c:T:aa

COTAçÃO 0098 20?0 AQUt$bÇ AO DE LUVAS DE MQOCEDWIENTO

A Fmpr~ M 4 Càk á~jµ ',LL " '
"QM·Kj C~ r~^ Qtt l í2 €"Y~ 'ono 13 3>¢ u +
C'd"d" l h,hct n4> IB á 4 e

OBSERVAçÃO

SçNcmmçN goôqcq' çmç'>s para os mMenms mm c$Mrimímdos,
bí Obngamo a aphemçâo tin cmnmtk) do CNPJ como tmbúm a dudü e d?$$µnatum na rejsçKk5M ddb cxmçàõ
Ci Cmõ que pnCWnm conmx com a «ma colatxxaçb) d~h )â

L'

"' 'E\\j"'
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o"'"'i3 'of 'jà¥io
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MM i , _. ' um _ ' tj~m Pe U~ e~
k
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(OTEoI
P ·

i

uva P hm pam µ~amx~ Mn kwiwNu tmmbo P rrm.nü 4~ ii pjj

t c TÜlb ÀmhmeMTM, luNi4w t·m' p'
hndmmml &x.mzd muu rmwmk ('.h. ,n,,kmm,,m CAIXA 250 M 6G (X) j(Áô"qàj

! cmn m aMidud« , .

il
l 41' 4 Nna pjtô m UWD t fnhwtlú L~

l -, IbjUW èj ~¢Tc¥l u

,

' CAIKA 400 u gs) co idi
jÍMh ¶4t fã ,Lk'~mh\ zé! ncmt rr~emc ('atu dhpema&>r ,

juwm Imp nmd»dr. (P cua co

l Luva procMbmento G · luva para não arurYcp tamanho G ;1 2Jj

hnmmai Mey 'nNigrn ô UMbrmq mNómeas nÔo 05ÍOfQ1S amb«ks8as l ISO

'' i'uhM'¢jKm ·çgm pó Mcmca FèsasNMQ , : ' 'l"' ' ábbSl(X)

,ltmçâo C·wa dq$p.nud~ Com tOO q .¥j aa)

tj_ " """"" "" _
" I _ ' - l' " l '°"' ,SI -q SO, ctj

CQnfoa"me s¢Mc'tàçH mkmnamcm o vabr unrtano e total den (N'¶W em descnçào

Prato de Entrega

1Ma CdnmtMj do CNPJ

ÃMmatura e nome do l" ,') l

? '
.r

t . _( , , ' .,1,/
" ,· % " ""
l

( "

'65.368.0 7'ooo1-8T
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Rva 2à+T
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DESPACHO

1. Autorizo a Contratação da empresa Instrumental São jorge EIRELLI;

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

direta e:

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

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

a autuação do processo hcitatório l inexigibilidade l dispensa;

Itabuna, 18 de Agosto de 2020

:
;J .·. (' ,]'..]'-'Á '" .'

"' 1| jT ".k" .' ' ' " '
N"" ÇQÚ\'."": " ' ." '

'.· I

r.\\" "

Roberto Ga a Pacheco Júnior
Diretor Presidente
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Lúdb

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 053/2020 t · -

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0266/2020

Ri'Ç?,: d,'::""

PARECER

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE uso HOSPITALAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, lV DA
LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO 1993 (DECRETO N" 9.412/2018) MP
926\2020, MP 961\2020, Artj°. 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.
CONSULTA FORMAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA

I - PREÂMBULO

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

INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELLI 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

aquisição de material de uso hospitalar - luvas de procedimentos P, M, G, sem que haja

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

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

encontra o País devido a pandemia do vírus COVJD-19' ¶:':íê::*

II - DAS INFORMAÇÕES E JUSTIFICATIVAS g' e;>'°

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

autos na data de 17/08/2020, objetivando a consulta acerca da galidade de contratação de

empresa por meio de licitação na modalidade dispensa, justif . \Y contratação sobre

aquisi,ões de materiais médico hospitália,. j'ié , ,,,ç; µ \
p'"g N d8CPL

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

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

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

mitigar o aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pelo COVID-I9 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 "

2020 AvC\gando Gomes Oliveira, sIn' - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahiannc\ Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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da Portaria MS n.188, e conforme Decreto n.7.616 de 17 de novembro de 2011: Considerando

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

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

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

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

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

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

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

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

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

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

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

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do Coronavírus de que trata esta Lei; ,®\SO<

l- Considerações Preliminares desta Assesso'i" S«:, :::Gé\
r"%$,c::::,':::'°'

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

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

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

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

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

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

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

do administrador público legalmente competente, tampouc , examinar questões de natureza

eminentemente técnica, administrativa elou financeirar sg i&Segularidad'n g@Oftgi\|(j
,:4:?:? :ü'":!:' ' ;::"'

Ademais, entende-se que as manifestações da Assessor' Administrativa da°Ê SI são de

natureza opinativa e, portanto, não são vinculantes p a 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.

Ç,Ç,C\ n9

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - C EP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762,633/0001-62
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Analisadas as exigências especificas impostas pela Lei n" 8.666. de ] 993. 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:

\1jS

III -DA FUNDAMEN:AÇÃO DE :ÉRITO

.

«,coÍSjc:,:',:Êd;:

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

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

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

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

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

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

«6%G:::

,,Art, 4° É dispensável a licitação para aquis'ção de bens, serviços, inclus've de

í9

0?:Gq engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública

,\Oi a ,So de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
¢S Y·%eç' § 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."

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

probidade administrativa, faz-se necessária a realização de processo adm' istrat'v\»prévio, bem

como que sejam assegurados os princípios da legalidade e mora]$dTm>?

Considerando o momento processual em que a presente análise ' Nita. consigna-se que o

exame se debruçará sobre os atos até aqui praticados, com esp ial atenção aos reylggN)s

listados nos artigos 4°, 4°-A, 4°-B, 4°-C, 4°-D, 4°-E, 4°-F E 4°-H, todos da Lei n° l \

V,

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

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

gestor pode prescindir da seleção formal prevista neste estatuto. nc\ Uj
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As hipóteses de ressalva encontram timdamento no próprio texto constitucional, uma vez que o

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

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

resguardando "ressalvados os casos específicos na legislação".

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

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

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

sentido éa lição do renomado Jessé Toms Pe,eira Júnior: Ri¢¢:':::::::\°'

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

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

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

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

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

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

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

,9' IV - nos casos de emergência ou de calamidade públic& quando caracterizada

,$S' bO urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou

¢Sj
Ç;O comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços. equipamentos e outros

bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao-$gby atendimento de situação emergencial ou ca mitosa e para as parcelas de obras

e serviços que possam ser concluídas n prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterru o gÒMados da ocorrência d
emergência ou calamidade, vedada aSf s " "ãos respectivos coÍm

j'i'\èd\ ,, r"'"' ,,< ":, pí!

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

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

serviços gerais para a Administração. nc\c\ U
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LUES EDUARDQ MAGALHAES

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 públi:.,:i%f:st,:S:S

Circunstâncias fáticas levaram a matéria a ser discutida no Tribunal de Contas do Dis#ito

Federal, em consulta genérica formulada no bojo do Processo n° l 805/2999. da qual resultou o

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

sentido de que:

Á:::í

(...) sem prejuízo do cumprimento das formalidades previstas no art. 26 da Lei
n° 8.666/93, é possível a contratação direta de obras, serviços (continuados ou

não) e bens, com fulcro no art. 24, IV, da referida norma legal, se estiverem

presentes, simultaneamente, os seguintes reg uisitos, devidamente
demonstrados em processo administrativo próprio: a) a licitação tenha se
iniciado em tempo hábil, considerando, com folga, os prazos previstos no

Estatuto Fundamental das Contratações para abertura do procedimento
licitatório e interposição de recursos administrativos, bem assim aqueles

necessários à elaboração do instrumento convocatório, análise dos
documentos de habilitação (se for o caso) e das propostas, adjudicação do
objeto e homologação do certame:
b) o atraso porventura ocorrido na conclusão do procedimento licitatório não

tenha sido resultante de falta de planejamento, desídia administrativa ou má

gestão dos recursos disponíveis. ou seja, que tal fato não possa, em hipótese
alguma, ser atribuído à culpa ou dolo do(s) agente(s) público(s) envolvido(s):
C) a situação exija da Administração a adoção de medidas urgentes e
imediatas, sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de

pessoas, obras. serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares:
d) a contratação direta pretendida seja o meio mais adequado. efetivo e
eficiente de afastar o risco iminente detectado;

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

emergencial;
f) a duração do contrato, em se tratando de obras e SèI"VÍço&, 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, sçja para entrega imediata;

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

relacionados com a aquisição de medicamentos por o e jydiciai. Marçal Justen Filho leciNr

que emergência é um conceito relacional entre a sj Üj· ·ca anormal e a realizaçd

valores. Explica' )<;\ Qèj 0nP

O direito (público, especkaÍ nte) é posto para assegurar a rãízação de

certos fins (valores). Quand se constrói a n;;;jurta, consid"'"""" "" ,,

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

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

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

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

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

estabelecida como regra geral.

Percebe-se, assim, que a emergência decorre de um imprevisto que ameaça um val%5$¢k\çjs

fundamental. 1òòceç' ,?\
Í\'Y: V\°'""

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

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

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

serviços supramencionado, considerando que os preços guardam compatibilidade com os

valores praticados no mercado.

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

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

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

preservação do patrimônio público.

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

Emergência no Município de Itabun4 Decreto n.13.608, com alterações promovidas pelo

Decret! n.1~3.609\2:20: '°"°. m'dida de combate e Preve:ção, em face de confirm"ç;;S#(N\Áil4

contaminaçao do primeiro paciente com o COVID-19 na região. d|\\1t:, :,,o:t|.f

Considerando que a FASI disponibiliza 20 leitos e UTIS adultos mais 38 leito inicos

adultos, 08 (oito) leitos de UTI semi-intensiva para r ui o e necessidade do Estado da BahiaÒu*
ao enfrentamento do Coronavírus faz-se ne"::q,i:,' pe',yo desses materi'i" ,,,,,,$°::,!í:::

IV - CONCLUSÃO '°"a:2>" ' %çç\°'° '

Por tais razões, essa Assessoria atenta-se aos aspe tos jurídicos do processo licitatório, cabend

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

necessidade, de acordo com a sua necessidade. i3
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É de bom alvitre atentar que, incumbe a esta assessoria apenas a análise jurídica. sendo de

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

fato noticiado e que ensejará a celebração do termo.

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

aPres.e:tados, à :o:Patibilidade dos preços com os praticados no mercado e à pertinência das d(jsSçN\(j5

cond'çoes nego"a"· «,¢eS:g:, ¢,,CP"

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

praxe e atendidos os apontamentos:

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

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

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

ato administrativo;

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

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

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

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

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

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

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

É o parecer.

Itabuna-BA, 18 de agosto de 2020.

, ,,

':::,:ím'

.I'."hf'. ,,j\

^ -'

,,,,«\O¶O

Mich Farroco '
Assessor Jurídica

O B-BA 59.866 1¶ '

J<;:",:,*: :": ,!::È;!i;:"

· XD Ç,Ç'C\
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AUTUAçÃO

Processo Administrativo: n° 266/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 053/2020

Valor Global Estimado: R$ 44.320,00 (Quarenta e quatro mil, Trezentos e vinte

Reais)

Contratante: FASI- Fljndação de Atenção à Saúde de Itabuna

Contratada: Instrumental São Jorge EIRELLI;

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

objeto: Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas de procedimentos P,M,G)

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

Magalhães.

Vigência/Periodo: Imediato

Autuação: Ao 18° dia do mês de agosto de 2020, eu Renata Bomfhn Silva Oliveira,

Presidente da CPL da FAS1, autuei sob o n°266/2020, este processo administrativo,

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

¶g\\¶õO\\gC\{ü

QS
P,.s:d"e"n't'.':a°Eo'm"i::Z,>d';',:'"'" Ri¢%di,C:!::Ê::

,S,'$'t
,- "' ' aÇj'O

'. J^cq',B,,g":::Ç,,,§OÒ° '

j,ilm(jr'u t',; SilUG
EqlbiPü V r "":i"

,nm n rp
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GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE

POrtaria N° 0027/2020

Dispõo amrca da 'e"mgação da portaria 010/2020 de 14 de fwrèiro de
2020, e nomeação dos membros efetivos suplentes para a composição
da CPL - COmissão Permanente cjb Licitação da FASI.

O Diretor - Presiden"a ca FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA, no uso de

suas at."ibuiç¢5es que lhe roga o art..37 l 7° da ICi Municipal 1.942 de 27 de julho de 2004.

Resolve:

ART. 1'. Revogar a 'jor:ana de 0010/2020 de 14 de feverewo de 2020, que trata da nomeação de

membros efetivos e suplentes. respect|vamente, da CPL - Conmssào Permanente de Llc|tação da
FASI.

ART. 2?. Nomear a CPl - Cormssão Permanente de Lcitaçào da FASI - Fundação de Atenção á

Saúde de Itabuna, qua passará a vigorar com a seguinte composição'

Membros efetivos:

PRESIDENTE - Renata Bomfim Silva Olivèira: \çj"j

MEMBRO - jailma F-aitás da Silve

,\MEMBRO - Soraia d3 Qliveim Salúme. 1\jj \ 0 C'

Membro .upl.nt.,

Í\¢qY:>°

MEMBRO - Maríha S )Iva dos Sames

MEMBRO - Ricardo 3osta cios SâniOS

ART. y. Determinar que no imped mento e ajsência do presidente, seja o mesmo substituído por
um dos dois membro3 detwas da CPL - Comissão Pemianenle de Licitação.

ART. 4'. Determinçlr cue na ausêncm de um dos três membros eMivos da CPL - Comissão
Pêrmânènte de Licitação seja a me :ma comp"ma por um dos membros supkmtes.

ART. 5". Esta portaria antra em vigor na data ac sua assinatura

ART. 6". Revogam-sê as cNsposiçõeS em contrário.

, ,r, b j"\'S'\""'

,'.,:' " Nqo\o

Rêgistre-se. Comunique-se Cumpra-se ,, i;, çjü :.ò CV\
,\ ' ".u' ' H 4

..r" ""' C '""' ÇC\

i 't r.
Itabuna, 01 cie aMilda 2020 ,,, ,, SiliN

'°"24\:,,:|':;' ,,,!'Í::g:'i:'
Roberto Gama Pacneco Júnior p,es, Me çPL

Diretor - Preúdente da FASI
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Processo Administrativo: n° 266/2020

Processo de Dispensa de licitação: n" 053/2020

Itabunz.: 18/08/2020

_

,$,3É'::: y"

["Nome da Empresa: " """"" CNPJl CPF:

Instrumental São jorge EI,R.E.LL,1___ _ 34.254.532/0001-77
Endereço:

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

i Objeto:

,
Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas de procedimentos P,M,G) para o enfrentamento ao Covid 19 para o i

Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães.

Valor Estimado:
RS 44.320,00 (Quarenta e quatro mil, Trezentos e vinte Reais)

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

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

C:onsiderando que este matenal estava no PE 024/2019 e houve o cancelamento da ata 108/2020 da empresa JCN

C:omércio e Empreendimentos EIRELLI : Considerando que foram feitas convocações e não houveram retornos:

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

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

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

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

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

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

Fub|icação da Portaria MS n" 188, e corfforme 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 Medida Provisória N' 926, de 20 de março de 2020 "urgência demandada é incompativel com a

realização dos procedimentos licitatórios usuais A solução é a utilização dos permissivos legais para a contratação direta,

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

ciedarou a doença provocada pelo novo coronavírus COVID-19 como uma pandemia, Considerando o Decreto Municipal

M°13.607 de 19 de março de 2020, declarando situação de emergência no âmbito do município de Itabuna: Considerando

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

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

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

S:istema Único de Saúde, estabelece a necessidade da melhoria da qualidade de vida decorrente da utilização de bens,

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

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

C:onsiderando o Art. 196 da Cf. a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

Econômicas que visem à redução do risco áe doença e de outros gravos e ao acesso universal e igualitário às ações e

serviços para sua promoção, proteção e recuperação: Solicito ent o s 'a deflagrado processo de dispensa de licitação
para a aquisição de imediato, após cotação de preços p"lo ,jn o' à o' com fünd"T"{j\NN' termos previstos Éa Lei

Federal de Licitações n° 8.666/93- jaúN' " ": "' ,3 : :Ç à'" , , , " 1\¶ \

Ç,Ç,Ç\ \i ê9"' :¢*"?'%"",,);?,,,,,,2':é"':,(o':':;::,::)i!"!'t?::
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UNIDADE ORçAMENT RIA: 1515 - FONTE 50 - PROjETO/ATIVIDADE: 6.443 /6.446
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00,000

Processo Administrativo: n° 266/2020
Processo de Dispensa de licitação: n° 053/2020

"Na forma ãa ]etineaiNa 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 dMensa de Licitação

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 18/0812020

-— - -Sf'---
l ,,,\, ";' :set': , "Ê;":::':::' t'"

So,áiiáè'&íira Salume Ren'tj %P ),,nQN& %iM'à' ditas da Êilva

Membro M(ilmS!j embro

DESPACHO FINAL- HOMOLOGAÇÃO - DATA 18/08/2020
DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO — 4

r

r G

voe
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RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo n° 266/2020, Processo de Dispensa de

licitação: n° 053/2020, realizado com a empresa Instrumental São Jorge EIRELLI. CNPJ n°

34.254. 532/0001-77, localizado Avenida Manoel Chaves n' 2376 - São Caetano - ltabuna/Ba -

CEP: 45.607-300, Telefone: (73) 361 7-2462, e-mail: vendas@instrumentalsaojorge.com.br,

referente à Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas de procedimentos P,M,G) para o

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

RS 44.320,00 (Quarenta e quatro mil, Trezentos e vinte Reais), com vigência imediata, foi publicado

no Diário Oficial do Município de Itabuna, nesta data.

Itabuna, 18 de Agosto de 2020.

¶"
Roberto Gama Pacheco Júnior

Diretor Presidente
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Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo n° 266/2020, Processo de Dispensa de

licitação: n° 053/2020, realizado COm a empresá histrumental São Jorge EIRELLI. CNPJ n°

34.254.532/0001-77. localizado Avenida Manoel Chaves n' 2376 - São Caetano - ltabuna/Ba -

CEP: 45.607-300, Telefone: (73) 3617-2462. e-mail: vendas@instrumentalsaojorge.wm br,

eferente à Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas de procedimentos P,M,G) pâra o

Mtentamento ao CcMd 19 pam d Hospital dê Base Luiz Eduardo Magalhães, no Valor Estimado

RS 44.320,00 (Quarenta e quatro mil, TrêzèntOS e vinte Reais), com vigência imediata, foi publicado

no Diário Oficial do Município de Itabuna, nesta data,

ltâbuna, 18 de Agasto de 2020, , S
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2020 Av. Fernando Gornes Oiiveim. s/n° - CEP: 45.6004XX) - Itobuna -SoNa
Tel.: (73) 3214-1600 - Cnpj 02.762.633/000\42

Ç,Ç,C\ 2SJ

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LNIGNXIZ7S2GHKHNX6KQ7A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PRESIDÊNCIA

$AÁJDE DE ITABUNA

PORTARIA N° 004/2019

A Diretora PresidentE da FASI - Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, NELSIVANE

SOUSA OLIVEIRA CORDJER, nomeada pela Portaria Municipal n° 9.064 de 17 de

Outubro de 2018, pelo Prefeito Fernando Gomes Oliveira, no uso das atribuições que lhe

confere o dispositivo da Lei Municipal n." 1942, de 27 de julho de 2004 e da conformidade

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

RESOLVE:

Art. r - 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 portz.ria entra em vigor na data de sua publicação.

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

\9 ¢çjS$(?\OS
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REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Itabuna- BA, 07 de janeiro de 2019.

X'J ,§ÇJ NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER

, U 'p& e'. Diretora Presi te - FASI l HBLEM

s&>°""' ,:\;,::;:':
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2019 Av. Fernando Gomes Olive' sIn.' Bairro: Nossa Senhora das Grqças - Ita na/BA - CEP: 45,601-554
Tel.: (73) 3214-1643 (Presidê clo) - cnpj 02.762,633/0001-62 diq:¥'hbbm@hotmai],com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL' LVVQDTOZ/9PP2AHVXVSCDLA

Esta edição encontra-se no site: www.itabuna.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPj: 34.254.532/0001-77

Certidão n°: 17199119/2020

Expedição: 27/07/2020, às 09:05:18

Validade: 22/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que instrumental sao JORGE eireli (MATRIZ e FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 34.254.532/0001-77, NÃO consta do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas,

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

TribunaÍs do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão~emitida gratui'"m""'"· k\cjjd:S;t,:::,,,

INFORMAÇAO IMPORTANTE *e

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Concilia o Prévia.
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28/07/2020 Consulta ao Cadastro

, P TRIBUTOS ' CONSULTAS ; CONSULTA RO cRDnsTRo

' ·' ' ' " " ' ' '. ' l ' Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

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

Razão Social: INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI

Nome Fantasia: INSTRUMENTAL SÃO JORGE

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

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

Unidade de Fiscalização: INFAZ COSTA DO CACAU

E ndereço

Logradouro: AVENIDA MANOEL CHAVES

Número: 2376 Complemento:

Bairro/Distrito: BANCO RASO CEP: 45607-300

Município: ITABUNA UF: BA

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

Referência: EM FRENTE A VIGILANCIA SANITARIA municipal Localização: ZONA URBANA

Domicilio Tributário Eletrônico - CITE

Situação do DTE: CREDENCIADO

Situação da Conta: ATIVA

Data do Credenciamento: 14/03/2016

Data da Criação da Conta: 14/03/2016

mf ormações Com píementa res

Data de Inclusão do Contribuinte: 17/09/1990

Atividade Econômica Principal:

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividade Econômica Secundária

,?,2""
G<:>'°"

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

4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontolÓgicos

4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

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

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos -\ 'Ú

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitános \®¶0$:::\'

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriorme , \ PR o\

Unidade· UNIDADE PRODUTIVA SÜJN

SQ"Ç Ò"' C" '

Forma de Atuação Yü'

- ESTABELECIMENTO FIXO J<\;i" .',!'ç:js

,

\\\]¢0\\:¢\(0

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE " K\\j\ao ,,a O{'";L

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL ' C ç)
, \ (j0Situação Cadastral Vigente: ATIVO Data desta Situ ão Cadastral: 23/08/2018 ç'ç0s\òec' e

Em1ereço de Cm'respcmdência

Endereço: AVENIDA MANOEL CHAVES

Referência: EM FRENTE A CLINICA SÃO CAETANO

Bairro: SAO CAETANO

Município: ITABUNA

Ç,ÇS\ n3

Com pIemento: TERREO

Número: 2376

CEP: 45607300

UF: BA

Informações do Contador

https //WWW. sefaz,ba.gov. br 1/2



28/07/2020 Consulta ao Cadastro

Classificação CRC: Profissional CRC: 25850 -BA

Nome: MARIA EDITH CASSIMIRO DOS SANTOS

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: ProfIssional CRC:

Nome:

Endereço

Endereço: RUA ITAETE LOTEAMENTO JARDIM BELO HORIZONTE

Número: 394 Bairro: PITANGUEIRAS Município: LAURO DE FREITAS

Referencia: CEP: 42701360

Telefone: (71) 32523614 Celular: O Fax: ()

Tipo CRC: Originam

t

Tipo CRC: Originario

UF: BA

E-mail:

Nota: Os dados acima são baseados em informâçÕês fornecidas pelo contribuintê, estando sujeitos a posterior confirmação
pelo Fisco

Data da Consulta; 28/07/2020

@ arA TOPO on a lp4
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https:/lwww.sefaz.ba.gov.br 2/2
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JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

Nome Emp.rgsaria|, INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI

Natureza jurídica EMPRESA lNDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIR E(sede) CNPJ Arauivamento do ato Inicio da atividade
Constituitivo

29600098707 3f$ ?54 5.32/_Q001-77 , 13/09/1990 13/09/1990

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

j' ' OBJETOSOCIAL

COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA uso MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS
iMERC|O VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO

_ _PECIFICADOS ANTERIORMENTE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES) COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE uso PESSOAL E DOMESTICO
NAO ESPECIFICADOS ANTERIOEMENTE(MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) ) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS .COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE uso HUMANO:COMÉRCIO ATACADISTA DE
MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA:COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO
DOMICILWLCOMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL:COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS
DE ORTOPEDIA;

CAPITAL SOCIAL ' l PORTE PRAZO DE DURACÃO

R$ 100,000 00
Cem MIL REAIS Empresa de pequeno porte XXXXXX

Capital integral'zado

C \[jCç)sS¢:új'

:::";:L°°:°E°AS \t\¢%d}:::,, ,g'íY"

'Titular/adm|nistrador

Nome/CPF Cond ./Administrador Inicio de mandato Término do mand ato
FREDERICO DEANDRADÊ NE'TO" SÓCIO /ADMIN1STRADOR XXXXXX XX/XX/XXXX "

MCL805,865-94
. ,Ú,LTIMO ARQUIVAMENTO StTUAQÃQ_.._..... __ _ . , _ . STATUS

ijata Número REGISTRO ATIVO Sem Status
07/11/2018 97806522

Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESAI EMPRE
Evênto: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESAI EMPRESARIO

F|L|AL(A|S) NESTA UNIDADE DA FEDERAçÃD OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ, XXXXXX
Endereço XXXXXX

" G
_

· ;& · ·.

':::;::*

. ,.,J,NS01qjj:u:N" '"" jailmü "l "":" M""J, \\\j, ::e?"

203850939 Eçrjú"' ,\3 r ' q' "" página: 1/2
- ..nm çj«'·'

||||||||||I||I|||1|||||Ü
controle: 183,288,981.160.80 cpf solicitante: 916.944.345-91 nire: 29600098707 keYaÁÊk/2020 - certidão simplificada

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO httÇV in.juceb,ba,gov.br/regin.banelava|idadoE.aspx
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JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informâções atjâixQ constàm dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI

Natureza jurídicà: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE I-TOA

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

29600098707 34,254,532/0001-77 13/09/1990 13/09/1990
k

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

SALVADOR - BA, 23 de julho de 2020

_ cl~CL_ +-1 - ". a4L

TIANA REGILA M G DE ARAUJO
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página' 2/2

203850939

|!|||I||||I||||||I||I|ú
CONTROLE: 183.288.981 160.80 CPF SOLICITANTE: 916 944.345-91 nire' 29600098707 Emitkja: 23/07/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http,//regin.juceb,ba,gov,br/regin ba/telavahdadocs aspx



27/07/2020 https //servicos doud.el comMba-itabuna-pm/$ervies/certldao_nipressao phpMc=e&cd=L LFE E EGHjIjGIH&tpC=GE &tpccert=c&

, 0

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
0 FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

=_=

CERTIDÃO NEGATIVA pe jjÉBITos

Número da Certidão Código Geral
0008024 0047120

Nome/Razão SocialCódigo INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP

C.N.P.J Insc. Est.
34254532000177 25669291 C.P.F R.G

Endereço
AVENIDA MANOEL SOUZA CHAVES, N°: 2376 -

SAO
AETANO ITABUNA BA

Prefeitura Mumcipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art 273 da Lei Municipal n° 2 173 de
1/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DÉBITO
rtencentes ao contribuinte, E, para constar, foi extraída a presente certidão. cuja validade e de 90

Noventa) dias contados a partir da data de sua emissão,

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna na
Internet, no endereço ....

Emitida em 27/07/2020 d(js Scj\ujs

Validade 90 dias ,,(\\oC",, e çpl· '. I)' ,m, ¢\8 '
, · 4 -

Chave de Validação: 20200008024 5\ \j\\¢t\(j

::::e:"

'?

São Caetano
CEP: 45.607.001 - Itabuna-Bahia

'"7""' :É:;:
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https://servicos cloud el com br/ba-ilabuna-pm/*rv(es/ertidao_impr=ao.php?tc=e&m·LLFEEEGHj1jG|H&tpc=GE&uen=atcd=NNBGE 1/1
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' ,', : Z' , :,j GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

qSE,CRETARjA DA FAZENDA

Emissão: l 2/06/2020 l 1:12

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

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

Certidão N° 20201670587

RAZÃO SOCIAL

INSTRUMENTAL SM) JORGE EIREI,1

|NSCR|ÇÃO ESTADUAL CNPJ

025.669291 34.254.532/®01-77

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabMdade do contnbuinte acima
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja ex|glbl|ldade encontra-se suspensa, emprestando à

presente certidão positiva o efeito de Negativa

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

207185.0004/18-7 - la Jnst/DlSTRlBUICAO 207185.0005/18-3 - la lnsUD1L1GENCIA

210763.0006/18-5 - IniciaI/PARCELAMENTO 600000.0315/20-9 - lnicial/PARCELAMENTO

60®00.0531/20-3 - IniciaI/PARCELAMENTO 850000.2029/20-6 - lnicial/PARCELAMENTO

850000.3 154/19-5 - IniciaI/PARCELAMENTO 850000.3270/19-5 - lnicial/PARCELAMENTO

850QQ0.3505/18-4 - JniciaI/PARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabeleámentos do contribuinte, inclusive os inscritos na
Dívida Ativa. de competência da Procuradoria Geral do Estado. ressalvado o direito da Fazenda pública do Estado da

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados

Emitida em 12/06/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissão.

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

Válida com a apresentação conjunta do Cârtão original de inscnção no Cpf ou no cnpj da

Cos\q dos Sçj\\03

Secretaria da Receita Federaldo Ministéno da Fazenda. Ric%d;:,,:' , d, çPL

,,,., :';:;:
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, 03/07/2020 004319909' , ,,, ,,Ô , , , PODERJUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃOESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAJ

CERTIDÃO N': 004319909 FOLHA: 1/1

A a utenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribu na I de Justiça
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 03/07/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de'

INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP, portador do CNPj: 34.254.532/0001-77, estabelecida na AV.
MANOEL CHAVES, 2376, SAO CAETANO, CEP: 45607-300, Itabuna - BA. """"""""""'""*"****"*"******"**

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado elou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20

(vinte) anos

Cerhhco finalmente que esta certidão é sem custas

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão Após
esta data sera necessária a emissão de uma nova certidão,

Salvador, sexta-feira, 3 de julho de 2020.

A¢:°:í:
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 34.254, 532/0001-77

Razão INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI EPP

Social:
Endereço: av manoel chaves 2376 terreo l sao caetano l itabuna l

BA l 45602-748

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

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

Validade:03/08/2020 a 01/09/2020

Certificação NÚmero: 2020080301223223361962 Ric%|ò,fpo,stÜ sSantos

Me| 'O d çPL
Informação obtida em 17/08/2020 11:16:33

A utilização 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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18/02/2020

ê
. .. , ,,, ..e 'MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

1 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código ThbWário Nacionai (Ctn), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçao para fins de certdícaçào da regdaridade fiscal, ou ainda não vencidos, e

2 constam nos sistemas da Procuradona-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) déb(tos 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 hscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certihcação 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 verihcação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços "http'//rfb.gov.br" ou "http://vvww.pgfn.gov,br",

Cerúdão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014
Emitida às 07.32:29 do dia 18/02/2020 "hora e data de Brasiha>,
Válida até 16/08/2020.
Cóchgo de controle da certidão A6D4.731B.6F98.1394
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
0 Ricardo Costa às 0i3

Equipe poio
Mernb da CPI

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

numerõ6êTn"scr)çXÕ " CãÀpRovANTE de inscrição e de situação "'"" "'"'""
34.254.53210001-77 1410911990
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIÃÍ

INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECtMENTO INÕME DE FANÍ'ASUU ' " " ' " ' " ' "" " """ PORTE

m EPP
_J

: ' CÓDíGO E DESCRçÃO QA ATMOADE ECONÕWC:í PMNCIPAL " ' " '. "" '" " ". j

46.44AM - Comércio ataçadkm de medicamentos e drogas de uso humano

C d|Gõ'e'deScREão OAS ATMOADES ECONÕMbCAS SECUNDÁRIAS "" " """""

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e consêrvação domiciliar
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédiCoS

' 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
, 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
47 89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

GO E DESCfüÇÃO DA NÃii|RÊ"ZÃjÜRT[j|cA

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

LOG1UDOURO NUMERO COMPLEMENTO
AV MANOEL CHAVES 2376 """

CEP BAjRRCMjISTRiTO MUNIC PIO , UF

45.607-300 SAO CAETANO ITABUNA l BA

ENDEREÇO ELETR NiCO TELEFONE

ADM@INSTRUMENTALSAOjORGE.COM.BR (73) 3617-7289/ (73) 3613-0283

ÊNTÊ FEDERATNO RESPONSÁVEL EFR) ,, ,:"3r»j

"""
.

&.: beQ,_

SITUAÇÃO CADASTRAL

bjR\ F, " ""' r'

DATA DA S TUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA " C> 0 22/10/2 \,

"""° "' ""ÇÂ° ,5 ,.:S\jjín "" \" , Sj\\n;"c)l l

jail OM

i,j\ jS\'" , , ,,JD

?:tuaÇÁO ESPECIAL ,^ j? ' DA'TA DA §ÍÜ'AÇÂO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB ° 1.863, de 27 de dezembro de 2018
Emitido no dia 17/08/2020 às 11:20:03 (data e hora de Brasilia)- Página: 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA , , , , . ,, , , ,

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. Ep(tácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel-' (83) 3244-5404 l Fãx: (83) 3244-5484

http l/www.azevedobastos ,not.br
E-mail: cartorio@azevedobasto$ ,not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bet. Válber Azevêdo de Miranda CavaEanti, (Jficial do Primeircj Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Pnvativo de Casamentos. Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc. ..

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

DECLARO ainda que. para garantir transparênc(a e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Ccmegedoha Geral de jUstiça editou o Prwimento CGJPB N° 003/2014, determmando a inserção de um código em todos os
atos notonais e registras. assim. cada Selo Digital de Fiscalmção Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma. cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verifcada tantas vezes quanto for necêssário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/sdo-digital/

A aütenticação digital do documento faz prová de que, na data e horá em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tinha PQSSê de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, Única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório

Esta DECLARAÇAO foi errntida em 07/05/2020 10:27:10 (hora local) através do sstema de autentcação chgital do Carióno Azevêdo Bastos, de
acordo com q Art, 1°, 10' e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, corno também, o documento eletrônico autenticado contendo O Certificado Digital do
tvtular do CartOno Azevêdo Bastos, Podérá ser sohcitado chretamente a empesa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartóno pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site .h.t.lps:nautd|g|ta| azevedobast(js not br e mforme o Código de Consulta desta
Dec/atação-

Código de Consulta desta Declaração: 1240958

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

'Código de Autenticação Digital: 72660805191045420049-1 a 72660805191045420049-5
'Legislações Vigentes: Lei Federal n' 8 935/94, Lei Federal n° 10,406/2002, Medida Pmvisória n° 2200/2001, Lêi Federal n' 13,105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e ProvMento CGJ N" 003/2014.

O refendo é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

Q00Q5b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b967fc60cce059a91ab934490743b1e2593b2f0bcf407572d539de552b773a93f439fca360bc99c315c5882c4432
ae7a41cb559d25f653fe4b8d188cOe6da95ec
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q . ' DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA-EPP. JUCEB
% J

H.pyoc.

0 LEONARDO DE ANDRADE NETO, brasileiro, natural de Salvador - Bahia, solteiro, nascido em
23.10.1987, empresário CPF n.' 019.805.875-66, portador da carteira de identidade n.9 09.172.177-
64 SSP-BA, residente e domiciliada a Rua Monte Pascoal, n.Q 148, térreo, bairro de Fátima, CEP -
45604-623, Itabuna, Estado da Bahia, e FREDERICO DE ANDRADE NETO, brasileiro, solteiro, natural
de Itabuna - Bahia, nascido em 20.09.1986, empresário, portado' ?Q Ef "·!:Ô«805.865-94 e

Cédula de Identidade n.Q 09.172.194-65 expedida pela SSP-BA !em :09,Q8m96,:residente e

domiciliado à Rua Monte Pascoal n.Q 148, bairro Fátima nesta cidade "de 1Íabuna - Bahia, CEP 45604-
623. Únicos sócios da sociedade empresária limitada "INSTRUMENTAL S¥:'JORGE LTDA-EPP",

estabelecida na Avenida Manoel Chaves n.0 2376, térreo, bairro São CaetanO, Ítabuna - Bahia, CEP

45608-000, CNPJ - 34.254.532/0001-77, registrada na junta Comercial do Estado da Bahia sob n.°
29.201.028.586 em 13.09.1990, resolvem de comum acordo alterar o seu Contrato Social, e o fazem
mediante as condições seguintes:

CLAUSULA 1' - DA SEDE E FORO

Os sÓcios decidem alterar o endereço da sede que é na Avenida Manoel Chaves, nQ 2.376,
térreo, Bairro São Caetano, CEP 45608-000, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, passa a funcionar
na Avenida Manoel Chaves, M 2.376, Bairro São Caetano, CEP 45607-300, na cidade de Itabuna,
Estado da Bahia.

CLÁUSULA 2' - DO OBJETO SOCIAL
Ricardo Costa dos San ."

Equipe oO objeto da sociedade que era de: Mem o da CPL

CNAE 47.73-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓPEDICOS.
CNAE 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE. (maquinas e equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares e produtos
químicos)
CNAE 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

Passa neste ato para:

CNAE 46.45-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA uso MÉDICO,
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E LABORATÓRIOS.

CNAE 47.73-3/00 - COMÉRCIO VAREjISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓPEDICOS.

CNAE 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE. (maquinas e equipamentos médicos e hospitalares) S01a\(k dê 1)e\r
Equi do q\O

.
,,am CO d ·P\

CNAE 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

CNAE - 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE uso PESSOAL E DOMÉSTI ·,Í. · \:)\\«\Í

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ( TERiAL DE PROTEÇÃO lNDIVIDUAL(EPI) ). MJ""'
,I,¶·..b..k- '.,,3'"""",':L

"" &a"' e,-,\c· çj'ã "CNAE - 4645-1/03 - COMÉRCIQ DISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ,,..,,S'"" "
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.. CONTINUAçÃO DA DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA-
EPP. y · l"' N

.
( jUCEB

CLAUSULA 3'- DO CAPITAL SOCIAL \±íj
: Phbr-. .,/

0 O capital social que era de R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) dividido em 80.000 (O|TENTA"NÍL)

quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (UM REAL) cada uma, passa neste ato para R$ 100.000,00 (CEM

MIL REAIS), dividido em 100.000 (CEM MIL) quotas, no valor unitário de R$ 1,00(UM REAL) cada uma,
o sócio LEONARDO DE ANDRADE NETO integraliza neste ato o valo' ¢$'?s lg«g:0giDEzoITo MIL
REAIS) totalizando sua participação no valor total de R$ 50.000,00 (Ç|NCUJEKTA Mlj ÃEA|S) e o sócio
FREDERICO DE ANDRADE NETO integraliza neste ato o valor de R$ 1.ood,(xr(Do|s MIL REAIS)

totalizando sua participação no valor total de R$ 50.000,00 (CINQUENTA *¢&EA|S), subscritas e

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

SÓCIOS QUOTAS VALOR (R$) PARTIC.(%)

LEONARDO DE ANDRADE NETO 50.000 R$ 50.000,00 50%

FREDERICO DE ANDRADE NETO 50.000 R$ 50.0OO,OQ 50%

l TOTAL 100.000 R$$ 100.000,00 100%

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme Artigo 1.052, do CC/2002.

Com o Objetivo de snnp/ificar o manuseio das alterações existentes, os sócios resolvem de comum
acordo consolidar neste Instrumento, O Contrato Social E TODAS AS Alteruções contratuais em vigor,
cUjo redação do Novo Contrato Social e atendimento as alterações do novo Código Civil Brasileiro
passa a ser a seguinte

LEONARDO DE ANDRADE NETO, brasileiro, natural de Salvador - Bahia, solteiro, nascido em
23.10.1987, empresário CPF n.9 019.805.875-66, portador da carteira de identidade ri.Q 09.172.177-
64 SSP-BA, residente e domiciliada a Rua Monte Pascoal, riP 148, térreo, bairro de Fátima, CEP -
45604-623, Itabuna, Estado da Bahia, e FREDERICO DE ANDRADE NETO, brasileiro, solteiro, natural
de Itabuna - Bahia, nascido em 20.09.1986, empresário, portador do CPF n9 019.805.865-94 e
Cédula de Identidade n,0 09.172.194-65 expedida pela SSP-BA em 09.08.1996, residente e
domiciliado à Rua Monte Pascoal n.° 148, bairro Fátima nesta cidade de Itabuna - Bahia, CEP 45604-
623. Únicos sócios da sociedade empresária llmltada "INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA-EPP",

estabelecida na Avenida Manoel Chaves rLQ 2376, térreo, bairro São Caetano, Itabuna - Bahia, CEP
45607-300, CNPJ - 34.254,532/0001-77, registrada na junta Comercial do Estado da Bahia sob n.Q
29.201.028.586 em 13,09.1990, resolvem entre si consolidar o seu Contrato Social:

Ricardu Cos os Sq111
Equipe de Apoio

CLÁUSULA 1g - da DENOMINAçÃO social Membro da CPL

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

administrador ONARDO DE ANDRADE NETO, poderá fazer uso isoladamente somente em negócio
de interesse ex usivo a sociedade.

3í j<Z;: :':: ,,í' ±L,,,,,.,,.,,,,,,.,,,,,,,,.,.,,..
C 'Mlil KINATCI DE NOTAk C m .1.·:.hj % F"v g .."

F

M = \ r" - Autenticação Digital :.:" :$ '·

ET Fã 4n r. T'nç m Lm mmu . m r ife
Lm a rram f — wes uj

_ .* Gd "~T~"' 'mo'ô5'91641250772.2, D.t., 06/05/2019 16"6t

cn DtgYW de Tl» Normak C AW%29-NN7E. ,:-

Vabr Tom' t10 A40: RS 4,42 :':
"""t&hm q* do m om: httm/semu|.Vpb.jug.br ":· l



¥

0

. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, DENOMINADA
·" ,':|nstrljMEnZal são,joBge LTDA-EPP" Na forma abmxo.

. J

CLAUSULA 2' - DA SEDE E FORO \ ~
'.. Ç\ ÇXC©

0 A sociedade tem sua sede na AV. MANOEL CHAVES, N.' 2.376, BAIRRO SÃO CAETANO, CE
45.607-300, na Cidade de ITABUNA, ESTADO DA BAHIA. Fica eleito o foro desta comarca para

qualquer ação decorrente do instrumento institucional.

CLÁUSULA 3q - DO OBJETO SOCIAL :::·"·""' '"
F P 0 0

W 0 V e 0

0

0 W 0 0 0

O objeto da sociedade é de, " " ° """ '"
CNAE 46.45-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERá ;':RA uso MÉDICO,

CIRÚRGICO, HOSPITALAR E LABORATÓRIOS.
CNAE 47.73-3/00 - COMÉRCIO VAREjISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓPEDICOS.

CNAE 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMÉ NTE. (maquinas e equipamentos médicos e hospitalares)
CNAE 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREj|STA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.
CNAE - 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREjISTA DE OUTROS ARTIGOS DE uso PESSOAL E DOMÉSTICO

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) ).
CNAE - 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTÕLÓGICOS

CLÁUSULA 49- DO CAPITAL SOCIAL

o capital social da sociedade é de R$ 10CLOOQOO (CEM MIL REAIS) dividido em 100.000 (CEM

MIL) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (UM REAL) cada uma, subscritas e integralizadas pelos
sócios, em moeda corrente no pais assim distribuído entre os sócios.

SÓCIOS QUOTAS VALOR (R$) PARTIC.(%)

LEONARDO DE ANDRADE NETO 50.000 R$ 50.000,00 50%

FREDERICO DE ANDRADE NETO 50.000 R$ 50.000,00 50%

TOTAL 100.000 R$ 100.000,00 100%
Parágrafo Único - a responsabMdade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

rêspondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme Artigo 1.052, do CC/20'02,

Ricardò Cost dos S.onlos
CLÁUSULA y- DOS departamentos Equip

Me to da CPL

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

CLÁUSULA 69 - DA ADMINISTRAÇÃO SÓCIAL

§ 1° - A admímstração da sooedade cabe ao sócio LEONARDO DE ANDRADE NETO, com os poderes e
atnbuiçÕes de administrador, autorizado o uso do nome empresanal, vedado, no entanto, em
auvidades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qudquêr dos ,"\1\«\15
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autônzação 'S' \:íO\ d
do outro sócio. (artigos 997, VI; 1,013. 1.015, 1064, CC-/2002) \ ' ç;"'
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, DENOMINADA,/':UCEB ' ' · "

' "INSTRUMENTAL SÃO 1ORGEJJPA-EPP" Na forma abaixo:
' ' ' ' Ff.Ncic '

§ 2q - É absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação à sociedade, o uso da
denominação social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, mclusive

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

§ 3q - Os sócios poderão de comum acordo a qualquer tempo, fixar retirada mensal a titulo de Pró'
labore, observando a situação éConÔmkâ e financeira da sociedade, e da legislação pertinente

0 0
0 g 0 Ç

p - " e P P

§ 4q - As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devencjp mcçnçoçaCa p€Sj& sócios nos
0 g

casos prewstos em Lei.
N L

g

CLÁUSULA 7§. DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

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

casos previstos em Lei.

CLÁUSULA 8'- DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇOS, RESULTADOS SOCIAIS E PUBLICAÇÕES.

O exercício social compreende ao período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de cada ano.
quando procederá ao levantamento geral do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras. POr deliberação dos sócios, fica a empresa dispensada das formalidades de publicação,

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

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

levantar balanços intermediários mensalmente Ou tnmestralmente em que os resultados serão
repartidos entre os sócios proporcionalmente a participação no capital social ou na proporção de
comum acordo entre os sócios a titulo de lucro ou ser utilizado para aumento de capotai ou

compensação de prejuízos, quando da deliberação dos sócios em reunião.

cláusula 92- da duração da sociedade Ricardo CNµksSan!0.$
Equi e e Apoio
Membro da CPL

§ Iq A duração da sociedade é por tempo indêterminado.

§ 29 A morte, incapacidade, insolvência, dissensão ou retirada de qualquer sÓcio, que implique na
dissolução da sociedade, o sócio remanescente admitirá novos sócios para continuidade da empresa.
Na retirada de um dos sócios a quota do sócio retirante caberá ao sócio remanescente, que da sua
livre vontade e escolha admitirá um novo sócio, desde que considerado realmente capaz Os direitos
e haveres dos herdeiros elou do sócio retirante, quando for o caso serão pagos em 12 (doze) parcelas
mensais iguais e sucessivas, com prazo de 30 dias uma da outra, mediante levantamento de balanço
especial.

§ 3q Entrando a sociedade em liquidação, os ativos ou passivos que por final se apurarem serão
distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção em que titularem o capital social.

§ 4q A dissolução prevista no § 2q não ocorrerá se o sÓcio remanescente, em prazo de até 90 dias do
fato ocorrido ou do recebimento da notificação expressa do outros sócios quanto a sua retirada

. ou dissensão, anifestar a sua intenção de dar ccntinuidade á sociedade com admissão de outro
sócio, que ate a aos requisitos legais, e remanejamento das cotas sociais
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: " " ' CONTINUAÇÃO DA CONSOLIDAçÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADÉ EMPRESÁRIA i" J\)CÉ
y

· LIMITADA, DENOMINADA "INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA-EPP" Na forma abaixo: ' ·'íj·b ,, g F. · ' ·, ' , · '· F-Lproc

'~

§ 5q Ocorrendo a hipótese de continuidade será levantado um balanço especial em prazo
subseqüente de noventa dias para apurar o valor h'quido do patrimÔnio social e das cotas. Feito isso,

0 o valor das cotas do sócio falecido, incapacitado, insolvente Ou retirante será pago ao próprio ou seus

heideiros, conforme a hipótese, em até 12 (dozê) parcelas mensais, iguais e consecutivas,
devidamente corrigidas pelo mesmo índice aplicável à correção dos ativos sociais, vencendo-se a
primeira a 30 dias da assinatura da alteração contratual e as dem,ais çm jgualdata dos meses

seguintes. : : :"'
W P r e

b

CLÁUSULA 10'- DOS CASOS OMISSOS ' ' ' ' " '

Os casos omissos serão resolvidos na forma da Lei.

CLÁUSULA 11'- DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS

§ j9 - Aos sÓcios é reservado o direito de preferência na aquisição de cotas do capital.

§ 2q - O sócio que desejar ceder ou transferir, total Ou parcialmente suas cotas deverá notificar por

escrito aos sÓcios remanescentes de sua intenção, especificando quantidade, valor e forma de

pagamento, bem como q nome do eventual interessado.

§ 3q - Em prazo subseqüente de trinta dias da efetivação, os SÓCIOS remanescentes deveram

expressamente manifestar se deseja exercer seu direito da preferência e/ou se possui alguma

restrição ao ingresso do eventual interessado na sociedade.

§ 49 - Incorrendo o exercício do direito de preferência por parte dos sÓcios remanescentes sobre a
totalidade ou partes das cotas ofertadas, e não havendo restrições ao ingresso do eventual
interessado na sociedade, o sÓcio ofertante poderá alienar as cotas sobre as quais não tenha recaído

o direito de preferência ao terceiro interessado, nas mesmas condições em que as tenha ao sócio

remanescente.

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

havendo restrições sua ao ingresso interessando, a sociedade dissolver-se-á operando-se sua

liquidação nos termos da clausula lXl, § 2' acima.

Ricardo C ' n os
cláusula 12" disposições gerais Equi e de Apoio

Membro da CPl,

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

§ 2q - Ao sócio dissidente de deliberação social, cabe em prazo subseqüente de 30 dias do registro da
alteração, a manifestação de seu dissenso com o exercício de seu direito de retirada e procedendo-se 1\ "
como previsto na cláusula XI, § 2q. , <\ "\Sg[\'
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. . · CONTINUAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRE ' ' · "d

· LIMITADA, DENOMINADA ¶NSr,R.UME,N,]AL.$Ã,o,j,oRGE LTDA-EPP" Na forma abaixo' , , jUCE? ,, , ,

§ 3° - A solução dos casos omissos será adotada consoante as disposições legais vigentes. ', mw

0 § 4q - Fica eleito o foro essencial e contratual c, da comarca de Itabuna - BA, com ekclusão de

qualquer outro.

CLÁUSULA 13" DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS POR JUSTA CAUSA , , , ... -.
· r 0 BÉ

r 0 Ç ' e
0 0 P 0 0
0 0 i 0 "Quando um ou mais sócios venha a colocar em risen a continuidade à8 empresd, ehúiri&e de atos

de clara gravidade os sócios em reunião por deliberação da maiMa promovera\) èMui-lo mediante
F

alteração contratual. " "

CLÁUSULA 14' - DECLARAçÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram sob as penas da lei, de que não estão impecjidos de exercer a

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,

contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § Iq, CC/2002)

CLÁUSULA 15'- DISPOSIÇÕES FINAIS

E, por estarem assim justos e contratados, afirmam e convencionam, lavram e assinam a
presente Alteração do Contrato Social em 03(TRÊS) vias de igual teor e forma, obrigando por si, seus

herdeiros e sucessores a bem e fielmente cumpri-lo, sendo a primeira via desta Alteração do Contrato

Social, arquivada na MM. junta Comercial do Estado da Bahia para que produza os efeitos legais e as

demais serão devolvidas aos sócios para os devidos fins de direito.

Itabuna - Bahia, 23 de janeiro de 2014. n
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

h · 0, · , , CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel (83) 3244-5404 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, Qfioal do Primeiro Registro Cjvii de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentw, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de joão Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.,.

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de tQcios os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geràl de justiça editou q Provimento CGJPB N' 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos riotoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código úniCo (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do Sitè do Tribunal de jUstiça do Estado da Paraíba. endereço http://ccmegedoria.tjpb-jus.bE/$e|o-digita|/

A autenticação digtal do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELJ -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas caracteristms que foram reproduzídas na cópia autenticadâ, Sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva. pela |done\dade do documento apmentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO fcu emihda em 07/0512020 10:25:47 (hora local) através do sistema de autenticação chgital do Canório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2' da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Canório Azevêdo Bastos poderá ser soliatado dirdâmênte a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos ,riot.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse q site .h.t.tps U'autdigdal azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta désta
Declamção-

Código de Consulta desta Declaração: 1239287

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 0610512021 14:34:21 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 72660605191641250772-1 a 72660605191641250772-6
'Legislações Vigentes: Lei Federal n' 8 935/94, Lei Federal n' 10.406/2002. Mechela Prowsóna n° 2200/2001, Le(
Eswiuai n° 8.72W2008, Lei Estadual n' 10,132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verciade. dou fé,

Ricardo CosµAk&S~
Equjpdde Apoio
Membco da CPL

Fedeml n° 13.105/2015. Lei

CHAVE DIGITAL
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· H pm·ALTERAçÃO CONTRATUAL N" 20 DA SOCIEDADE INSTRUMENTAL SAO "F~.

JORGE LTDA EPP "'···
WOO 00

F " 0

CNPJ n" 34.254.532/0001-77 .:"'M ,·"··,
0

' ( 0

FREDERICO DE ANDRADE NETO nacionalidade BRASILEIRA, ido Áejp :
20/09/1986. SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF/MF n" 019.805.865-94. CARTEIRA ·"
DE IDENTIDADE n" 0917219465. órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA MONTE PASCOAL, 148,
TÉRREO. JOÃO SOARES, ITABUNA, BA, CEP 45.604-623, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial INSTRUMENTAL SAO JORGE
LTDA EPP, registrada Jcgalmente por contrato social devidamente mjuivado na Junta
Comercial do Estado da Bahi4 sob NIRE n° 29201028586, com sede Av Manoel
Chaves. 2376 , São Caetano Itabuna, BA, CEP 45.607-300, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n' 34.254.532/0001-77. deliberam de "
pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n°
10,406' 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Ri¢a'dúj~~"
E pé de Apoio

OBJETO SOCIAL MamMô da CPL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MAI'ERIAIS PARA uso
MEDICO, CIRURGICO. HOSPITALAR E LABORATORIOS COMERCIO
VAREjISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREjISTA

. DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES) COMERCIO
VAREjISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO
VAREjISTA DE OUTROS ARTIGOS DE uso PESSOAL E DOMESTICO NAO
ESPECIFICADOS ANTER1OEMENTE(MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL
(EPI) ) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS ' S
,COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE uso h ij.,,f
HUMANO;COMÉRC1O ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE \ %g\\,\\\ G"
COLCHOARIA;COMÉRC1O ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE »J 4\ç
CONSERVAçÃO DOMICILUiR;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS D YKO'j n*
HIGIENE PESSOAL:C'OMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ç){eP
ORTOPEDIA:.

CNAE FISCAL

4644-3101 - comWio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano . ,.j.\'.·.
4789-0105 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários , ,, ,,1,, '3:'::
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos c ortopédicos , , % . ", k

t

Pat .í l
µ\9°'

Réq: 81500000362500 ,,\\g" " ,_

j<;ê ;:" '
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 20 DA SOCIEDADE INSTRUMENTAL sAo " ;.gj

JORGE LTDA EPP '· ··

CNPJ n° 34.254.532/0001-77 ···, ,...
' " " ' 0 0

*

4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não espccinèa(k)S "":
anteriormente

F 0 " Ç

4649-4/08 - comércio atacadista de produtos dc higiene, limpeza e conservação " "" '
domiciliar
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
464&0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
464$-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgiço, hospitalar e de laboratórios
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

0 '
DA RATIFICAÇÃO E FORO .

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social permanece 1TAB(JNA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já

arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam
em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados. assinam este instrumento.

ITABUNA, 8 de maio de 2015.

0 ' jU'íToFREDERICO E A RADE NETO
CPF: 019,805,865-94

F

Ricardo Costa o antos
Equipe d Apoio

e Membro a CPL
'%u

"~
:.,=

S ;y JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFCOO REGSTRO EM' 15105/20¶5 = N" 97467440

,
3 jUcuho¢~o: 151845994-6, DE ¶2/05/2Cl)5
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

W '. ' · 0 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 Eµtácio Pêssoa. 1145 Bawro dos Estados 58030-00, joão Pessoa PB
Tel (83i 3244-5404 l Fâx (83) 3244-5484

http '.'www azevedobastos not br
E-mail' cantono@azevedobasto$. not. br

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mwanda Cava|çantl Ofioai (Jo Pnmeiro Regtstro CiVú de Nascimentos e Óbitos e Pr|vativo de Casamentos. Interdições e
Tuteias com atmúçào de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba. em virtude de Lei, etc...

DE CLARA para os dev(dos fins de direito que, o documento em anexo identificado inchvidualmente em cada Código de Aufenttcação Digital' ou na
referida sequênciâ, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'

DECLARO ainda que, pará garântir transparênaa 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 regístmís, assim, cada Salo Digital de Fjsca|lzação ExtrâjudiciaI contém um código únicxj (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma. cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do sde do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedona.gpb.jus,br/selo-dgita|/

A autenticação diglW do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi rêalizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP bnha posse de um documento com as mesmas camctetisticas que foram reprodimdas na cópia aütemcada, sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabihdade, única e exclusiva. pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi omiHda em 07/05/2020 10:25:18 (hora local) através do sistema de aútentmçâo chgital do Car1ório Azevêdo Bastos, de
acordo com q Art, 1', 10' e seus §§ 1' e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletdjnico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser sohcitado diMâmênN a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereça de e-mail autgntica@azevedobastos.not.br

Para informações mals ddalhadas deste ato. acesse o sito h.l.tpS./."au(d¢g|ta|,azevedobastos not.br e informe q Código de Consulta desça
Declaração.

Código de Consulta desta Ooclaração: 1239290

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

'Código de Autentic%ão Digital: 72660605191641250564-1 a 72660605191641250564-2
'Legislações Vigentés: Lei Federal n" 8 935/94, Lel F%éra1 n' 10 406/2002, Mechda Provsona ri' 2200/2001 Lek Fedeml n' 13 105'2015, Lei
Êstadíjal n° B 721'2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014,

O refericjo é vercjade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b967fc60cce059a91ab934490743b1e25çm9%9feb7&c7bfa7¥919796m439fm60x99c315c5882c4432
ae7a4cba028fagf33265b1252626df56d4d7
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'AL'I'ERAÇAO CONTRATUAL N° 20 DA SOCIEDADE INSTRUMENTAL SAO
JORGE LTDA EPP

CNPJ n° 34:254532MX)l-77 ,'
0 0 T

.epft

FREDERICO DE ANDRADE NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascjdo Cm""'
20/09/1986, SOLTEIRO. EMPRESÁRIO, CPF/MF n" 019.805.865-94, CAR'ÍÈIRÁ"" ".
DE IDENTIDADE n° 0917219465, órgão expedidor SECRETARIA de sEGUibúNçÂ .:.

PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA MONTE PASCOAL, i&, " :
TÉRREO. JOÃO SOARES, ITABUNA, BA, CEP 45.604-623. BRASIL. :'°:':

¥

LEONARDO DE ANDRADE NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
23/10/1987. SOLTEIRO,' EMPRESARIO, CPF/MF n° 019.805.875 66, CARTEIRA
DE IDENTIDADE n" 0917217764, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA MONTE PASCOAL. 148.
'rÉRREo, JOÃO SOARES, ITABUNA, BA, CEP 45.604-623. BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial INSTRUMENTAL SAO JORGE
LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta
Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n" 29201028586, com sede Av Manoel
Chaves, 2376 , São Caetano Itabuna, BA, CEP 45.607-300, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 34.254.532KXX)l-77, deliberam de
pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n°
10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Ricardo Cost , K
Eqtú e poio

, QUADRO SOCIETÁRIO

Membro da CPL

CLAUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio LEONARDO DE ·
ANDRADE NETO. detentor de 50.000 (Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de
RS 1.00 (Um Real ) cada uma. correspondendo a RS 50.000.00 (Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio LEONARDO DE ANDRADE NETO transfere sua

quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$50.000,(X) (Cinquenta Mil Reais),

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

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio. fica assim distribuído:
FREDERICO DE ANDRADE NETO, com 100.COO(Cem Mil) quotas, perfazendo um
total de RS 100.000.00 (Cem Mil Reais)

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio pelo prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias. com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 20 DA SOCIEDADE INSTRUMENTAL SAo' '--}7,È- ::' ' ', " 4

JORGE LTDA EPP ----"

CNPJ n" 34.254.532m001-77 ,·
~DA ADMINISTRAÇAO ..,..

CLÁUSULA TERCEIRA. A admjnistração da sociedade cabcrá lsoladamEntê
FREDERICO DE ANDRADE NETO com os poderes e atribuições de represeniaçàCf"'.
ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente. podendo praticar üxbs SÍE , :,
atos cxmprecndidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o Go ' :
do nome empresarial, vedado, no entanto. fazê-lo cm atividades estranhas ao intereF :" :
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou dc terceiros. beih '
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s)
sóci'o(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

' - CLÁUSULA QUARTA. 0(5) administrador(es) declara(m). sob as penas da lei. que
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em

0 virtudè de condenação criminal. ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que teniporariamente, o acesso a cargos públicos, ou pK)r crime falimentar,
dc prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato ou oontra a economia popular.
contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da conconência, contra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos dineitos e

obri¥açõcs resultantes do contrato social permanece ITABUNA.
CLAUSULA SEXTA. As Cláusulas c condições estabelecidas em atos já arquivados e
que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
E. por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ITABUNA, 8 de abril de 2015.

Gh ljy\(1laÁ1q |jgb _
0 FREDERICO D ANDRADE NETO

cpf: 019.805.865-94 Ricardo Co QlllOS
Equip de Apoio
Me ro da CPL

LEONAR E ANDRADE NETO
CPF: 019.805.875-66

e

aµ

;y ""'"°"'""' "'"""O D' B"H1A
~ m CERTiFCO Q REGI$TRO EM 290412015 SOB N" 07463515E3 O -O 15/857290m, DE 23/0412015

Yàü g ZS --·A"·'¶'8'8 6,
Õ àAQ J,,HC.

2 '" :E = © a, HÉLIO PORTELA RAMOS
W E F SE CRETARIO GERAI

Ei aj
" t3 e

Z
B?

Rey; 815|a/m/2594 74 , "" G
«' " 'çSq c'"

Cf NE,'A31M' C ,11 t AS Pá 4SCih® N4TURA'S '. 'X Q i=',oAzEvÉ®,B,AS'W ·31AE :-U
A" o --" ' Zubênücação Digital :i'

" y
~%cüm l". ye T y W 4¶ 57 cW w! ¢+m1 & Qü9Nu a M & Ne Xm
a nwm wwtm.

cwdmm rraqm mc. i:"

COd, Awmtkação: 7266060519164125Q605-2; DW: 06/0512019 16:46'N
' 40 ogiw de FNGUzaçàa Tipo Normal C. AIM439W-A2R5; j::

Vabr Tntal do Abq' R$ 4,42 '."
m 'Y&hm Os m om: Mltp¶;N$·IQdlgW.¶pbjm.br :::

1+



07/Q5/2020 hHps://autdigita|.azevedQbastos.not.br/home/comprovante/72660605191641250605

P 0

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

b ,, 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. Epitácio 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 Pnmeiro Registro Civil de Nâscimen1os e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmãS da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba. em virtude de Lei. etc, ..

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Dig/ta/' ou na
referida sequência, foi aütenticados de acordo com as Legislações e normas vigèntès'.

DECLARO ainda que, para garantir transpãrência e sègurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Pâraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a insèrção 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 verihcada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça dcj Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.(jpb.jus,br/se|o-digital/

A auten|\çação dtgital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela fo( réalizada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP ttnha posse de um documento com as mesmas cãracteristkas que foram reproduzidas na cópiâ autenticada. sendo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidâde, única e exdusva, pela idoneWade do documento apresentado a este CartOno,

Esia DECLARAÇÃO foi errntidâ em 07/05/2020 10:26:20 (hora local) através do sstema de autenticação díg|ta| do CartOno Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1' e 2° da MP 2200/2001 , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser soltcitado diretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not, br

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site h.t.tRs;l/autaigita|.azeyeg9k,gstos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração-

CódigQ de Consulta desta Declaração: 1239289

A ccmsulta desta Declaração estará cNsponivel em nosso site até 06105/2021 14:34:21 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 72660605191641250605-1 a 72660605191641250605-2
'Legislações Vigentes: Lei Federal n' 8,935/94, Lc¢ Federal n' 10,406/2002. Medida Prowsóría 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
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.— "ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 21

+

DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELi ,'
00 00 0

0O00W
INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA - EPP ·, , ,, ,

,000K

0
0

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

residente e domiciliado á Rua Monte Pascoal, nQ 148, casa, térreo, Bairro joão Soare$.oabmade

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

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

nQ 019.805.865-94. Na condição de único sÓcio da empresa INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA -

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

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

na MM. junta Comerual do Estado da Bahia sob ng JUCEB-29.2.0102858-6, de 13/09/1990,

^ inscrita no CNPJ sob N 34,254.532/0001-77. Resolve transformar a sociedade Limitada em
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regera, doravante, pelo

presente ATO CONSTITUTlVÔ:

Clausula j? - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser instrumental SÃO

JORGE EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. Ricardo Co das Sqr "

Equip
Clausula 2? - O acervo desta sociedade, no valor de R$ 100.0OCLOO (Cem mil reais), a constitui' Me da CPL
o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada,

Para tanto, afirmo Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTiTUTlVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR
TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

FREDERICO DE ANDRADE NETO, brasileiro, nascido em 20/09/1986, solteiro, empresário,
0 residente e domiciliado a Rua Monte Pascoal, nQ 148, casa, térreo, Bairro João Soares, na cidade

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

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

M 019.805.865-94. Constitul uma Empresa Individual de F|e3pon$abi|idade Limitada, sob as

seguintes cláusulas:

jt DA DENOMINAÇÃO SOCIAL - A empresa girará sob o nome empresarial iNSTRUMENTAL SÃO

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

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

da Bahia, inscrita no CNPJ sob M 34.254.532/0001-77.

2' DO CAPITAL SOCIAL - O capital será de R$ 100.000,00 (Cem Mil rems) totalmeme

integralizado neste ato em moeda corrente d ais. ,' n

Paragrafo Único - a responsabilidade do tit ar é " itada ao capital integmli,ado
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3' DO OBJETO SOCIAL-

CNAE - 4644301 - Comércio Atacadista de medicamentos e Drogas de uso Humanoj'
00

CNAE _4645101 - Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para uso médic|o:!lmico,

hospitalar e de laboratÓrios; ·"""· ··°'
N

0 0
" · r

CNAE - 4649404 - Comércio Atacadista de mÓveis e artigos de colchoam; . . .
q

CNAE - 4649408 - Comercio Atacadista de produtos de higiene, limpeza e =ação

d omicilia r;

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

CNAE_ 4645103-Comércio atacadista de produtos odontológicos;

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

0 CNAE-477330O-CQmércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

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

CNAE-4789099- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;

CNAE -4789005-Comércio Varejista de produtos saneante domissanitários.

4cDO INICIO DAS ATIVIDADES - A empresa iniciou suas atividades em 13/09/1990 e seu prazo

de duração e indeterminado.

5q DA ADMINISTRAÇÃO - A Administração da empresa será exercida por FREDERICO DE

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

nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

obrigaçÕes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar

0 bens e imóveis da sociedade.

6' DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇOS, RESULTADOS E PUBLICAÇÕES.

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

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

cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

PARAGRAFO ÚNICO - A empresa poderá levantar balanços intermediários mensalmente,

trimestralme rite o u semanalmente.

7@- Falecendo empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros,

sucessores e o i capaz. Não sendo possível ou ínexistmdo mteresse destes, q valor de stt\j5

haveres será apu ado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da

resolução, verifica em balanço especialmente levantâdo
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ge DECLARAÇÃO - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade

registrada
0

0

9' DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO - O Administrador declara, sob as penas da |el:ai não

está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em'àmde de

ccmdenação criminal, ou pOr encontrar sob os efeitos dela. a pena ciue"«àeA&b que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de p";eâ'i*ff)eit'

ou suborno, conclusão, peculato, ou contra a economia popular, contra q sistemd fínadteiro

nacional, contra normas de defesa da concorrência. contra as relações de consumcé jéwb|icd

ou propriedade- (art- 1.011, § l', CC/2002).

10g FORO-O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do

contrato social permanece ITABUNA.

Rabuna - Bahia, 02 de novembro de 2015
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA , - ,, 4L

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. Epdácio Pessoa, 1145 Bãórro dos Eslados 58030-00, joão Pessoa PB
Tel (83) 3244-5404 l Fâx, (83) 3244-5484

http:l/www.azevedobastos not br
E-mail: cartono@azevedobastw not.tw

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel Váfber Azevêdo de Miranda Cavalçanti, Ofioai do Primeiro Reg(stro Civil de Nascmentos e Óbitos e Privativo de Casamenios, lntetdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmãs da Comam de joão Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. etc...

D ECLARA para os dewdos fins de direRo que, o documento em anexo identiflcado hndlv|dualmente em cada Código de Auienhcaçâo Digita/' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vIgentes'

DECLARO âindâ que, para garaMr transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundoS dos respectivos servtço$ de Notas e Registros do
Estado da Paraíba. a Corregedoria Gerai de Justiça edüoú o Provimento CGJPB N° 003/2014. determinando a merção de um código em todos os
atos notonais e 'egistrais. assim, cada Selo Chgital de Fscalizaçào Extrajudcíal contém um código único (por exemplo. Selo Digital.' ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do Sftè do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http//cor'egedonaijpb-jus.br/seb-digita|/

A autenbcação dtgtal do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi rea|jzada, a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tmha passe de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, smdo da empresa
INSTRUMENTAL SACI JORGE EIRELI - EPP a responsabi%ade, única e exdimva, pela idoneidade do documento apresenlado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/05/2020 10:26:45 (hora local) através do sislema de aütenticação digAal do Car1óno Azevêdo Bastos, de
acordo com o Ari. 1°, 10' e seus §§ 1° e 2' da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico aütemicado contendo o CeruCcado Digital do
btular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser sohcRâdo dvretamente a empresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo
CMèreço de e-mail autentlca@azevedobastos. not. br

Para informações mas detalhadas deste ato. acesse o site h.t.lps.l."autd|g|la( asevedQbas(c"$ not br e informè o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1239288

A consulta desta Deciaraçâo esiará chsponivel em nosso me atê 0610512021 14:34:21 (hom local).

'Código de Autenticação Digital: 72660605191641250673-1 a 72660605191641250673-3
'Legislações Vigentes: Let Federal n' 8.935/94, Lei Federal n° 10 406/2002, Medida Pmvisóna n° 2200/2001, Lêt Federal n° i3 105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadúal n" 10,132/2013 e Pmvimento CGJ N" 003/2014,

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0005b1d 734fd94m57f2d6Me6b®5b%7fa0cm059a91ab9m%743b1e25~983%0mfaoR5577µ7m826a439fm360*9c31&5882m3
ae7a4aa6e9a56a3e6bMH6b6421426dc5910
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 0' · , ,' , ,· 4
FUNDADO EM 1888

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

Av. Epitác$o Pessoa 1145 Bairro CIOS Estados 58030-00. João Pessoa PB
Tel . (83) 3244-5404 ," Fax: (83) 3244-5484

http./Nvww azevedobastos not br
E -mail: carto'io@azevedobastos.nof.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti. Ofioai do Primeiro Régistro Cmi de Nascimentos e Óbitos e Pnvativcj de Casamentos. 1n(eUções e
Tuteias cxjm atntjução de autenbcar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa CâPiW do E stacia da Pâraiba. em virtude de Let. etc. ,

DECLARA para os devidos fins de ãreitcj que, o documento em anexo identificado indiwdualmente em cada Código de Awentícaçáo Drgitâ/' ou na
referida sequènaa, 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, ddêrminândo a Inserçâo de um código em todos os
atos no|orlats e registras, assm cada Selo Digital de F1sca|ização Extrajud'áal contém um código Único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação proces$ada pMa nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do 9té do Thbunâ de justiça do Estado cIa Paraíba. endereço http //oor'egedo'ia.Ypb )us.br/seb-digital/

a autemmçào chgital do documento faz prova de que na data e hora em que ela foi reahzada, a èmpresa INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI -
EPP tmha posse de um documento com as mesmãs camctetisúcas que foram reproduzidas na cópiâ aútenticada. sêndo da empresa
INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP a responsabilidade, únicâ e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Car1ório.

Esta DECLARAÇÃO fa emMa em 07/05/2020 10:23:59 (hora local) através do s[stema de aülentmção chgital çJq Car1óno Azevèdo Bastos, de
acordo com o Ari. 1', 10" e seus §§ 1° e 2' da MP 2200/2001. corm também. o documento eletrônico aútenúcado contendo o Cerbfcado Ogtai do
Ulular do Car1óno Azevèdo Bastos, poderá ser SOhctl%O cmetamente a empma INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP ou ao CartOno pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos .not. br

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site .h,t.lps:"l"aL|td|gltal.azevedobRslç'js not br e informa o Código de Consulta desta
Declaração-

CÓdigo de Consulta desta Declaração: 1239285

A consdta desta Deâaraçào estará disponNel em nosso sue ate 06/05/2021 14:34:21 (hora local)

'Código de Autenticação Digital: 72660605191641260045-1
'Legislações Vigentes: Lei Fêderal n° 8,935/94. Let Federal n' 10,406/2002. Medida Pmvsóm n° 2200/2001, Lèi 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

00005b1d 734fd94f057f2d69fe6bc05b967fc6Owe059a91ab934490 743b1e256938cOOcbfe2bd38b5965499d912d247439fca360bc99c31&5882M43
2aê7a4043d6add17b1b15b76f1b1289aefM3

,?Íj

çj5 Fp

,. e,

..C

S,stQ"
S ,C;"$ :g

R
g Q"q,9

RicardO Cos " ..os
Equip de' Apoio
Mem o da CPL

https.//autdigital azevedoba$to$mtbmKme/commvantw2660605191641260045 1,"1


		2020-10-15T14:04:44-0300
	Itapebi-BA
	ProFile PDF Signer
	Validade jurídica




