
I
Prefeitura Municipal de Pau Brasil

ESTADO DA BAHIA
Setor de Licitação

•

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 049/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2020

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISiÇÃO DE
ÁCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO
NOVO CORONAVíRUS (COVID-19).

CONTRATADA: A SILVA FABRICACÃO DE COSMETICO EIRELLI

FUNTAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inc. 11, da Lei n° 8.666/93.

VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

VIGÊNCIA: DE 07/04/2020 A 30/04/2020

DOTAÇÃO ORCAMENTARIA:

RATIFICAÇÃO:
Elemento da despesa: 33903000000 - Material
de Consumo

07 DE ABRIL DE 2020 Atividade: 2.046 Manutenção da Secretaria de
Saúde

CONTRATO N° 062/2020 DATA DO CT:07/04/2020

EXERCíCIOS: 2020
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I
Prefeitura Municipal de Pau Brasil

ESTADO DA BAHIA
Setor de Licitação

OFíCIO REQUISITÓRIO
PEDIDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2020

Pau Brasil, 06 de Abril de 2020.
Oficio n° 007/2020
Ref.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISiÇÃO DE ÁLCOOL
EM GEl ANTISSÉPTICO PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO
CORONAVíRUS (COVID-19).

À EXMA. SENHORA PREFEITA MUNICIPAL,
O Secretário Municipal de Saúde através do subscritor da presente requlslçao vem à
presença de V. Exa, em cumprimento às exigências contidas na lei n° 8.666/93, lei
Nacional 13.979/2020 e outras aplicáveis, expor a adequada caracterização do objeto, a
definição das unidades, as quantidades a serem adquiridas em função dos prováveis
consumo e utilização, as especialissimas condições de segurança, guarda e
armazenamento dos atos administrativos, a indicação dos recursos orçamentários para o
adimplemento, dentre outras informações relevantes para justificar a necessidade da
contratação que se pretende licenciar para que, após parecer juridico, seja autorizada a
contratação direta de Aquisição de Álcool em gel antisséptico para ser utilizado no
enfrentamento ao Novo Coronavirus iCOVID-19) do Município de Pau Brasil
I - DA NECESSIDADE DA AQUISIÇAO.
A necessidade da Aquisição é de Extrema Importãncia, para atendimento em virtude da
Pandemia do COVID-19, com fundamento no art. 4° da lei n. 13.979/2020 e MP 926/2020,
conforme segue:
Com o aumento no numero de casos de coronavirus e a disseminação Global, que
resultaram na decisão da Organização mundial da Saúde (OMS), em decretar estado de
Pandemia. Entre as medidas para diminuir a velocidade da contaminação, o isolamento
social foi reconhecido, até então como a melhor providencia. Mas somente o isolamento
social não é o suficiente para combater o COVID-19, conforme os infectologistas destacam,
o uso de álcool em gel é de grande importãncia para higienização das mãos e prevenção do
contagio tanto para os profissionais que estão atuando nos setores para atendimento
primordial, assim como todos os setores da administração pública e seus usuários.
11- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

06/04/2020._-_._ .•....__ .._ ...-.... - ~-~" ---,.,.._.__ .•.""

VALOR TOTAL
111- c'oN't:LúsÃó' , , " .
Verifica-se que o Município de Pau Brasil está autorizado a realizar a contratação direta da
empresa A SILVA FABRICAÇÃO DE COSMETICO EIRELLI com fulcro no art. 24, inc. IV,
da lei n° 8.666/93, lei 13.979 e MP 926, em razão da contratação para atendimento em
situação emergencial pelos motivos susomencionados e pela comprovação de que a
empresa A SILVA FABRICAÇÃO DE COSMETICO EIRELLI amolda à legislação invocada.
Assim, diante das informações acima trazidas e os documentos que instruem o presente

oficio requisitório, requer que V. Exa, após a emissão de Parecer Juridico da Assessoria
Juridica Municipal se digne a autorizar o presente Serviço de Abastecimento, por dispensa
de licitação em razão do valor, nos termos do inc. 11,do art. 24, da lei n° 8.666/93.

Adeni~~ de Sena
Secretário de Saúde
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Prefeitura Municipal de Pau Brasil

ESTADO DA BAHIA
Setor de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 049/2020

AUTUAÇÃO

(

Aos seis dias de Abril do ano de dois mil e vinte, na sede da Prefeitura Municipal de Pau
Brasil, foi encaminhada a Senhora PREFEITA, o Oficio Requisitório, oriundo da Secretaria
de Saúde, considerando os aspectos formais e legais do processo, contendo a descrição
clara e suficiente da pretensão contratual, caracterização da essencialidade da contratação
direta em razão do valor, a compatibilidade do preço com praticado no mercado e
identificação do recurso próprio para fazer face à despesa, ou seja, todos os requisitos
autorizadores para realização em deflagrar o procedimento de dispensa arrimada no inc. 24,
do art. IV, da Lei n° 8.666/93, Lei 13.979 e MP 926, pelo que o autuo sob o n° 049/2020.
Assim para constar eu, Leiliane Silva da Cruz Mamede, Presidente da Comissão de
Licitação, faço o presente registro e autuação.

Pau Brasil 06 de Abril de 2020.

irrL~
Leiliane Silva da Cruz ~mede
PRESIDENTE DA COMISSÃO
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Prefeitura Municipal de Pau Brasil

ESTADO DA BAHIA
Setor de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA

A Comissão Permanente de Licitação do Município de PAU BRASIL, através do
Secretário Municipal de Saúde, consoante autorização do Sr., vem abrir o
presente processo administrativo para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA AQUISiÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO PARA
SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVíRUS (COVID-
19) conforme medidas divulgadas pelo Ministério da Saúde, Lei Nacional N°
13979/2020 e MP N° 926/2020.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso IV,
da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Leí 13.979/2020 e
MP 926/2020, conforme diploma legal supracitado.

Art. 24 - É dispensável a licitação:

1- OMISSIS

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

Lei 13.979/2020: Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

Art. 4°_A: A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere
o caput do art. 4° não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor
se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem
adquirido. (Incluído pela Medida Provisória nO926, de 2020)

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do
Município de Pau Brasil, atendendo à demanda da Secretaria Municipal de Saúde,
com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei n.o8.666/93, Lei 13.979/2020 e MP 926/2020
em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez,
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Prefeitura Municipal de Pau Brasil

ESTADO DA BAHIA
Setor de Licitação

viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das
exigências requeridas por este dispositivo.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da proposta mais vantajosa, foi decorrente de uma prévia pesquisa de
mercado, o que nos permitiu inferir que os preços encontram-se compatíveis com a
realidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com, A SILVA
FABRICAÇÃO DE COSMETICO EIRELLI no valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme
documentos acostados aos autos deste processo.

LeilianeSilvadahede
PresidentedaCPL
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Prefeitura Municipal de Pau Brasil

ESTADO DA BAHIA
Setor de Licitação

DESPACHO DA PREFEITA

Pelo presente, determino a autuação e numeração rubricada das páginas desta
solicitação e seus documentos anexos, pelo servidor municipal competente, com
anexação de capa, para fins de formalização de processo administrativo.

Após, determino o encaminhamento dos presentes autos ao Setor Contábil para que
informe acerca da existência ou não de disponibilidade orçamentária para fazer face
à despesa solicitada, na hipótese de eventual celebração de contrato.

Posteriormente a manifestação do Setor de Contabilidade, determino a remessa dos
autos à Procuradoria Jurídica Municipal, para que proceda a análise e elaboração de
parecer jurídico acerca da legalidade/possibilidade da realização da dispensa de
licitação e, por consequência, da celebração do contrato administrativo, à luz dos
requisitos insculpidos na Lei nO 8.666/93, Lei 13.979/2020 e MP 926/2020,
apreciando ainda, a minuta do referido contrato, ora anexado.

Cumpridas estas determinações, retornem os autos para decisão administrativa de
minha competência.

Pau Brasil, 06 de Abril de 2020.

~
Bárbara Suzete de Sousa Prado

Prefeita Municipal
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Prefeitura Municipal de Pau Brasil

ESTADO DA BAHIA
Setor de Licitação

Ao Gabinete da Exma. PREFEITA,

Senhora PREFEITA,

Em resposta à solicitação formulada por V. Exa. informo que existe previsão orçamentária

para custear as despesas com, Contratação de empresa especializada para Aquisição de Álcool

em gel antisséptico para serem utilizados no enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19)

conforme medidas divulgadas pelo Ministério da Saúde, Lei Nacional N° 13.979/2020 e MP

W 926/2020 por meio da seguinte dotação:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pau Brasil
Órgão: 0306 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 14 Fundo Municipal de Saúde
AtividadelProjeto: 2.046 Manutenção da Secretaria de Saúde
Fonte de Recursos: 02 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 15%
Elemento da despesa: 33903000000 Material de Consumo

Pau Brasil, 06 de Abril de 2020.

Atenciosamente,

Setor Coutábil
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Prefeitura Municipal de Pau Brasil

ESTADO DA BAHIA
Setor de Licitação

DESPACHO DA PREFEITA

Pelo presente ato administrativo no uso das atribuições legais e em conformidade
com a Lei Federal nO8.666/93, autoriza a contratação direta da empresa A SILVA
FABRICAÇÃO DE COSMETICO EIRELLI, por dispensa de licitação, com
fundamento no inc. lI, do art. 24, da Lei nO 8.666/93, conforme fundamentos do
Ofício Requisitório e ParecerJurídico da AssessoriaJurídica Municipal.

Pau Brasil- BA, 06 de Abril de 2020.

h
Bárbara Suzete de Sousa Prado

Prefeita Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL LUIZ NOGUEIRA DE SOUZA
Praça Juracy Magalhães, 184 - Centro. 45.890-000 - Pau Brasil- Bahia - Tel- 73-3273-2173

e-mail: copel@paubrasil.ba.gov.br
CNPJ 13.682.299/0001.53

mailto:copel@paubrasil.ba.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 13.682.299/0001-53

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 049/2020

Considerando os termos do Parecer Jurídico e demais elementos do Processo Administrativo n.
049/2020, e considerando os aspectos formais e legais do processo, procede-se com a presente
Dispensa de Licitação para aquisição de álcool gel em virtude da Pandemia do COVID-19, com
fundamento no art. 4° da Lei n. 13.979/2020, conforme segue:

CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE PAU BRASIL, inscrito no CNPJ sob o n° 13.682.299/0001-53.

CONTRATADO: A SILVA FABRICAÇÃO DE COSMETICO EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o n°
10.547.772/0001-00.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISiÇÃO DE ÁLCOOL EM
GEL ANTISSÉPTICO PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO
CORONAVíRUS (COVID-19).

FUDAMENTO LEGAL - ART. 4-8, INCISO 111 DA LEI N° 13.979/2020.

VIGÊNCIA: DE 07/04/2020 A 30/04/2020

VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Pau Brasil/BA, 07 de Abril de 2020.

BÁRBARASUZE~PRADO
Prefeita Municipal
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Quarta-feira
8 de Abril de 2020
2. Ano IV - N° 1688

Licitações

Pau Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 13.682.299/0001-53

Diário Oficial do
MUNICIPlO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 049/2020

Considerando os termos do Parecer Juridico e demais elementos do Processo Administrativo n.
049/2020, e considerando os aspectos formais e legais do processo, procede-se com a presente
Dispensa de Licitação para aquisição de álcool gel em virtude da Pandemia do COVID-19, com
fundamento no art. 40 da Lei n. 13.979/2020, conforme segue:

CONTRATANTE: MUNiCípIO DE PAU BRASIL, inscrito no CNPJ sob o n' 13.682.299/0001-53.

CONTRATADO: A SILVA FABRICAÇÃO DE COSMETICO EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o n'
10.547.772/0001-00.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISiÇÃO DE ÁLCOOL EM
GEL ANTISSÉPTICO PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO
CORONAViRUS (COVID-19).

FUDAMENTO LEGAL - ART. 4-8, INCISO 111DA LEI N° 13.979/2020.

VIGÊNCIA: DE 07/04/2020 A 30/04/2020

VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Pau Brasil/BA, 07 de Abril de 2020.

BÁRBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
Prefeita Municipal
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Diário Oficial do
MUNICIPlO Pau Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 13.682.299/0001-53

Sexta-feira
29 de Maio de 2020
3 -Ano IV - NO1730

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 049/2020/ERRATA

Considerando os termos do Parecer Jurídico e demais elementos do Processo Administrativo n.
049/2020, e considerando os aspectos formais e legais do processo, procede-se com a presente
Dispensa de Licitação para aquisição de álcool gel em virtude da Pandemia do COVID-19, com
fundamento no art, 4° da Lei n, 13,979/2020, conforme'segue:

CONTRATANTE: MUNiCípIO DE PAU BRASIL, inscrito no CNPJ sob o n° 13,682,299/0001-53,

CONTRATADO: A SILVA FABRICAÇÃO DE COSMETICO EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o n°
10,547,772/0001-00,

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISiÇÃO DE ÁLCOOL EM
GEL ANTISSEPTICO PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO
CORONAVíRUS (COVID-19),

FUDAMENTO LEGAL - ART, 4-8, INCISO 111DA LEI N" 13.979/2020.

VIGÊNCIA: DE 07/04/2020 A 30/04/2020

VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

ONDE SE LÊ:
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 049/2020

LEIA-SE:
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2020

Pau Brasil /BA, 07 de Abril de 2020.

BÁRBARA SUZETE DE SOUSA PRADO

Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 13.682.299/0001-53

PROCESSOADMINISTRATIVO N° 049/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 049/2020

ADJUDICAÇÃO

Nós membros da Comissão de Licitação, nos reunimos para analisar o processo de Dispensa
de Licitação n° 049/2020 e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos,
adjudicamos o objeto da contratação em favor da empresa: A SILVA FABRICAÇÃO DE
COSMETICO EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o nO 10.547.772/0001-00, CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO PARA
SEREMUTILIZADOS NO ENFRENTAMENTOAO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).

Pau Brasil /BA, 07 de Abril de 2020.

Leiliane Silva dab-~e
Presidente da Comissão de Licitação

G~~~
Sec:~~t' Ida &~i;são

Marin~e Formigli Martins
Membro da Comissão
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Quarta-feira
B de Abril de 2020
4-AnoIV-N°16BB Pau Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
ESTADO DA BAHIA

CNP J 13.682.299/0001-53

Diário Oficial do
MUNICIPlO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 049/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 049/2020

ADJUDICAÇÃO

Nós membros da Comissão de Licitação, nos reunimos para analisar o processo de Dispensa
de Licitação nO 049/2020 e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos,
adjudicamos o objeto da contratação em favor da empresa: A SILVA FABRICAÇÃO DE
COSMETICO EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o nO 10.547.772/0001-00, CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO PARA
SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).

Pau Brasil /BA, 07 de Abril de 2020.

Leiliane Silva da Cruz Mamede
Presidente da Comissão de Licitação

Gleyson de Jesus
Secretário da Comissão

Marina de Formigli Martins
Membro da Comissão
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PROCESSOADMINISTRATIVO N° 049/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 049/2020

ADJUDICAÇÃO

Nós membros da Comissão de Licitação, nos reunimos para analisar o processo de Dispensa
de Licitação nO 049/2020 e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos,
adjudicamos o objeto da contratação em favor da empresa: A SILVA FABRICAÇÃO DE
COSMETICO EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o n° 10.547.772/0001-00, CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO PARA
SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTOAO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).

ONDE SE LÊ:
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 049/2020

LEIA-SE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2020

Pau Brasil /BA, 07 de Abril de 2020.

Leiliane Silva da Cruz Mamede
Presidente da Comissão de Licitação

Gleyson de Jesus
Secretário da Comissão

Marina de Formigli Martins
Membro da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 13.682.299/0001-53

PROCESSOADMINISTRATIVO N° 049/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 049/2020

HOMOLOGAÇÃO

O Processo Administrativo n° 049/2020, Dispensa de Licitação n° 049/2020, para que surta
os seus efeitos jurídicos e legais e determino a contratação em favor da empresa A SILVA
FABRICAÇÃO DE COSMETICO EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o n° 10.547.772/0001-00,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL
ANTISSÉPTICO PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19).

Pau Brasil /BA, 07 de Abril de 2020.

Bárbara suz~prado
Prefeita Municipal de Pau Brasil
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 049/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO NO049/2020

HOMOLOGAÇÃO

O Processo Administrativo nO 049/2020, Dispensa de Licitação nO 049/2020, para que surta
os seus efeitos jurídicos e legais e determino a contratação em favor da empresa A SILVA
FABRICAÇÃO DE COSMETICO EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o nO 10.547.772/0001-00,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL
ANTISSÉPTICO PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19).

Pau Brasil /BA, 07 de Abril de 2020.

Bárbara Suzete de Sousa Prado
Prefeita Municipal de Pau Brasil
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PROCESSOADMINISTRATIVO NO049/2020 DISPENSADE LICITAÇÃO NO049/2020

HOMOLOGAÇÃO

O Processo Administrativo nO 049/2020, Dispensa de Licitação nO 049/2020, para que surta
os seus efeitos jurídicos e legais e determino a contratação em favor da empresa A SILVA
FABRICAÇÃO DE COSMETICO EIRELLI, inscrita no CNP] sob o nO 10.547.772/0001-00,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL
ANTISSÉPTICO PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTOAO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19).

ONDE SE LÊ:
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 049/2020

LEIA-SE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2020

Pau Brasil /BA, 07 de Abril de 2020.

Bárbara Suzete de Sousa Prado
Prefeita Municipal de Pau Brasil
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LEI N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Texto comRilado

Regulamento

Regulamento

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saLlde pública de importãncia
internacional decorrente do coronavirus responsável
pelo surto de 2019

O PRESIDENTE DA REPÚ BUCA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importãncia internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019.

91° As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

I
92° Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública

de que trata esta Lei.

9 3° O prazo de que trata o !:i 2° deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial
de Saúde.

Art. 2° Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, Oll de bagagens, meios de transporte,
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contall1lnação ou a propagação do
coronavírus; e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que
não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de
contaminação, de maneira a eVitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante
rio Anexo ao Decreto nO10.212,J:L".JO de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.

Ar!.:l° Para eRfreRtaFReRlo da eFRer@êAeiade sa8de ~86liea de iFR~ortâAeia iRteFAaeioAal deeorreAte do
eoroRavir~s, ~8derâo ser adotadas, oRlre o~IFas, as se@~iRles FRedidas:

Art. 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importãncia internacional decorrente do
coronavírus, as autoridades poderão adotar, no ãmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes
medidas: (Redação dada pela Medida Provisória nO926, do 2020)

I - isolamento;

II - quarentena;

111 - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou



e) tratamentos médicos específicos;

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

VI restriçãe el<Se~sieRal e teFA~erária se eRtrasa e saisa se Pais, seRferFAs rsseFAeRsaçãe tésRisa e
I~RSaFAeRtasa sa AªêRsia ~JasieRal se ViªilãRsia SaRitária (ARvisa), ~er resev;as, ~ertes e~ aere~ertes;

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: (Redação dada Rela Medida Provisória n" 926,
de 2020)

a) entrada e saida do Pais; e (Incluido Rela Medida Provlsoria n" 926. de 2020)

b) locomoção interestadual e Intermunicipal; (Incluido Rela Medida Provlsórrcil1" 926, de 2020)

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e juridicas, hipótese em que será garantido o
pagamento posterior de indenização justa; e

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos á vigílãncia sanitária sem
registro na Anvisa, desde que:

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

S 10 As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas
e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser Ilmiladas no tempo e no espaço ao minimo
indispensável á promoção e á preservação da saúde pública.

S 20 Ficam assegurados ás pessoas afetadas pelas medidas previstas nesle arligo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência á família
conforme regulamento;

11 - o direito de receberem tratamento gratuito;

III - o pleno respeito á dignidade, aos direitos humanos e ás liberdades fundamentais das pessoas, conforme
preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto n" 10.212, de 30 de
neiro de 2020.

S 3" Será considerado falta justificada ao serviço público ou á atividade laboral privada o periodo de ausência
decorrente das medidas previstas neste artigo.

S 4" As pessoas deverão SUJeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento
delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.

S 5" Ato do Ministro de Estado da Saúde:

I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e II do caput deste
artigo; e

11- concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.

~ e" Ate seRJ~Rteses MiRistres se ",staEle sa Sa8se e sa Justiça e Seª~raRça P8bliso sis~erá sosre a FAesisa
~revista ROiRsise VI se Ga~"t Eleste artiªe.

S 6" Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura
disporá sobre a medida prevista no inciso VI do copu!. (Redação dada Rela Medida Provisória n" 927. de 2020)



S 6°.A o ato conjunto a que se refere o S 6° poderá estabelecer delegação de competência para a resolução
dos casos nele omissos. (Incluído Rela Medida Provisória n° 927, de 2020)

s YO As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

I • pelo Ministério da Saúde;

II • pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos
I, 11, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou

111. pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incIsos 111, IV e Vil do caput deste artigo.

S 8° As medidas previstas neste artigo, quando adotadas. deverão resguardar o exercicio e o funcionamento
de serviços públicos e atividades essenciais. (Incluído Rola Medldg Provisória ,,' 926, de 2020)

S 9° O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais
a que se referem o S 8°. (Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

S 10. As medidas a que se referem os incIsos I, 11 e VI do caput, quando afetarem a execução de serviços
públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas
em ato especifico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou
autorizador. (Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

S 11. É vedada a restrição á circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços
públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no S 9°, e cargas de qualquer espécie que possam
acarretar desabastecimento de gêneros necessários á população. (lncluido Rela Medida Provisória nO926,~
2020)

Ar!. qo Fiea Elis\gensaEla a liCitação \9a'a a~~isição Ele bens, ser"ços e iAsumos Ele saúEle ElestinaElos ao
enlreAtamento Ela emer~êAeia Ele sallEle \9úbllca Ele Im~ortãAeia intemaoional decorrente do eorsna'o'ir~s Ele ~ue trata
esta Lei.

Ar!. 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 coronavirus
de que trata esta Lei. (Redaçéjo dada.Rela Medida Provisória n."_926.,de 2020)

S 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 coronavirus.

S 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas
em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
(ormações previstas no !l 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 1JLde novembro de 2011, o nome do contratado, o

,,~mero de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação ou aquisição.

!l 3° Excepcionalmente, será possivel a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas
que estejam com inidoneidade declarada Oll com o drreito de participar de licitação ali contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
(Incluido Rela Medida Provisória n'.912, de 2020)

Art. 4°-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4° não se restringe a
equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do
bem adquirido. (Incluido Relª__Medlda Provisória n° 926,Jie 20~_Q)

Art. 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições
de: (Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

I - ocorrência de situação de emergência; (Incluido Rela Medida Provisória n' 926, de 2020)

11 - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
926, de 2020)

(Incluido Rela Medida Provisória n°

111 . existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestilçao de serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares; e (Inç)j.,ido Rela Medida PrOVisória ,[°_92[,,:)8 2070)



IV - limitação da contratação á parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

(Incluido

Art. 4°-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de
que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços
comuns. (Incluido Rela Medida Provisória n' 926, de 2020)

Art. 4°_0 O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigivel durante a gestão do contrato.
(Incluldo Rela Medida Provisória,=,-'-~12 de 2020)

Art. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentaçáo de termo de referência slfnplificado ou de projeto báSICO
simplificado. (Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

S 1° O termo de referência Simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:
(Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

I - declaração do objeto; (incluido Rela Medida Provisória n~ 926, de 2020)

11 - fundamentação simplificada da contratação;

111 - descrição resumida da solução apresentada;

(Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

(Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

IV - requisitos da contratação; (Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

V - critérios de medição e pagamento; (Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no minlmo, um dos seguintes parãmetros:
Medida Provisória n° 926,..s:[<,]020)

(Incluido Rela

a) Portal de Compras do Governo Federal;

b) pesquisa publicada em midia espeCializada;

(Inclui.do P_Ql<;LM."didaProVisória nO926, de 2020)

(Incluido Rela M",dida Provisória n' 926, de 2020)

c) sítios eletrônicos especializados ou de dominlo amplo; (Incluido R~-ª- Medida Provisória nO926 ....Qs;
2020)

d) contratações similares de outros entes públicos; ou (Incluido Reia Medida Provisória na 926, de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e (Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

VII - adequação orçamentária. (Incluido Rela Medida Provisoria nO926, de 2020)

S 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de
n'eços de que trata o inciso VI do capul. (Incluido Rela Medida Pro.yisória n° 926, de 2020)

S 3' Os preços o.btldos a partir da estimativa de que trata o. inciso. VI do. capul não impedem a contratação pelo
Poder Público por valores superiores decorrentes de oscllaçóes ocaSionadas pela variação de preços, hipótese em
que deverá haver justificativa nos autos. (Incluido Rela MecJJ.<j.ªf'rovISQDªJl'jJ2º,_cLe 2(20)

Art. 4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autondade competente,
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigênCia de
apresentação de prova de regularidade relativa á Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inCISOXXXIII do
caRut do art. YOda Constituiçáo. (Incluido Rela Medida Provisóna na 926, de 2020)

Art. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição
de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos
procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. (Incluido Rela Medida Provisória n' 926, de 2020)

S 1° Quando o prazo original de que trata o capul for número impar, este será arredondado para o número
inteiro antecedente. (Incluído Rela Medida Provisóna nO926,_de 202Q)

S 2' Os recursos dos procedimentos licitatórios somente lerão efeito devolutivo.
Provisória nO926, de 2020)

(Incluido Rela Medida

S 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o ar',. 39 da Lei nO8.666, de 21 de
Junho de 1993, para as licitações de que trata o capul (!DQJ.I!QS)D~jª MedidaJ)rovisõnajJo 926. de 2020)



Art. 4°.H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública. (Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 202Q)

Art. 4°.1 Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração publica poderá
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor Inicial atualizado do contrato. (Incluído Rela Medida
Provisória nO926, de 2020)

Art. 5° Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:

I. possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus;

11• circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus.

Art. 6° É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração publica federal, estadual,
distrital e municipal de dados essenciais á identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo
coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

S 1° A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende.se ás pessoas jurídicas de direito privado
quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.

S 2° O Ministério da Saúde manterá dados pubíicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em
.vestigação, relativos á situação de emergência públíca sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações
pessoais.

Art. 6°.A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por item de
despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4°, quando a movimentação for realizada
por meio de Cartão de Pagamento do Governo: (Incluído R£la MedIda Provisória nO926, de 2020)

I • na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso I do caRut do art. 23 da
Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993; e (Incluido Rela Medida Provisória nO926. de 2020)

11. nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alinea "a" do inciso II do caRut do art. 23 da
Lei nO8.666, de 1993. (Incluido pela Medida Provisória nO926, de 2020)

Art.6°.S Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso á informação, de que trata a Lei nO12.527. de
2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde publica de que trata esta Lei.
(Incluído Rela Medida Provisória nO928, de 2020)

S 1° Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso á informação nos órgãos ou nas entidades
da administração publica cUJos servidores estejam SUjeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e
e, necessariamente, dependam de (Lllcj;Ji""Ulela Jil".dgJJl.rrOV1;cC.flª.LL92c.,Sk-2020)

I • acesso presencial de agentes publicos encarregados da reslJosta, ou
Provisória n° 928, de 2020)

(Incluido Rela Medida

II • agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situação de
emergência de que trata esta Lei. (Incluido Rela Medida Provisória nO928, de 2020)

S 2° Os pedidos de acesso á informação pendentes de resposta com fundamento no disposto no S 1° deverão
ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade
publica a que se refere o Decreto Legislativo nO6, de 20 de março d"...£Q20. (Incluido Rela Medida ProviSÓria nO
928, de 2020)

S 3° Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de informação
negados com fundamento no disposto no S 1°. (Incluído.R.Qª Medidªprovisória nO928, de 2020)

S 4° Durante a vigência desta Lei, o meio le9ítimo de apresenlação de pedido de acesso a informações de que
trata o art. 10 da Lei nO12.527,.de 201.1, será exclusivamente o sistema disponível n8 internel.(lncluído Rela Medida
Provisória nO928, de 2020)

S 5° Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relatiVOS aos pedidos de acesso à informação de
que trata a Lei nO12.527, de 20.1L (Incluído Reta.MGdld<~.?-'--Q.YJ.\illria"".2.28. de 2(20)



Art. 6°-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em
processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nO6, de
2020. (Incluído Rela Medida Pro~isória n' 928,de 2020)

Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções
administrativas previstas na Leil:f.!.U12. de 1[)~9,na Lei n° 9.ª-1;L.c.!.Q.J.2.2Q,na Lei t)~_12,84J2,de 2013, e nas demaís
normas aplicáveis a empregados pLlbllcos. (Incluído Rela Medida FOg)visónan° 92!). de 2020)

Art. YO O Ministério da Saúde editará os atos necessários á regulamentação e operacionalização do disposto
nesta Lei.

Ar!. 8° Esta bei vi~erará onquante ~erElurar e estasa se effior~ênGia internasisnal ~els Gsrsnavírus res~ensávol
~ols surts se ;<919.

Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do
coronavirus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4°-H, que obedecerão ao
prazo de vigência neles estabelecidos. (Redação dada RelaMedida Provisória nO926, de 2020)

Ar!. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de fevereiro de 2020: 199° da Independência e 132° da República,

AIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta

Este texto' nao substitui o publicCljO :lu LJOUde l2,2020
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORl\l~ÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

(EIRELI)
A SILVA FABRICAÇÃO DE cosMÉTICOS ElRELI

AFRANIO SILVA, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido á 28/08/1980, portador do
RG nO08505042-36 e CPF 950.937.615-91, residente e domiciliado na Rua Saõ José Alves
dos Reis, 252, 4 Andar, Jardim Vitória, ltabuna-BA, CEP 45.605-482.

Único sócio da Sociedade Empresária, A. J. SILVA FABRICAÇÃO DE
COSMÉTICOS LTDA e inscrita no CNPJ sob nO10.547.772/0001-00,
estabelecida na Rodovia I1héuslltabuna, SIN, BR 415, KM 4, Galpão 3, Parque Verde,
Itabuna -BA, CEP 45.604-795, conforme Contrato Social de constituição registrado na
Junta Comercial do Estado da Bahia - mCEB sob o NlRE 29203241465 em_16/12/2008,
resolve na melhor forma da lei alterar e transformar a Sociedade Empresaria LIda. em
Empresa Individual de Responsabilidade LIda (ElRELI) consoante a faculdade prevista no
parágrafo único, do artigo 1033, da Lei nO10406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta Sociedade Empresaria LIda, em
Empresa individual de Responsabilidade Ltda (ElRELI), sob a denominação A SILVA
'FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e
obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital da Sociedade Empresaria no valor de R$ 80.000,00
(OitentaMil Reais) passaa constituiro capitaldaEIREUmencionadana cláusulaanterior.

Para tanto, passa a transcrever. na ínte~ o ATO CONSTITUTIVOda referida EIRELI. com o
TEOR a seguir.

ATO CONSTITUIVO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, girará
sob a A SILVA FABRICAÇÃODE cosMÉTICOS EIRELI e terá sua sede e domicilio na
RodoviaJlhéuslItabuna,SIN, BR 415, KM 4, Galpão3, ParqueVerde, ltabuna-BA, CEP 45.604-
795.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto da Empresa será:

- Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada AFRANIO SILVA, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido á
28/08/1980, portador do RG n° 08505042-36 e CPF 950.937.615-91, residente e
domiciliado na Rua Saõ José Alves dos Reis, 252, 4 Andar, Jardim Vitoria, Itabuna-BA,
CEP 45.605-482, com fundamento no artigo 980-A da Lei 10.406/2002, resolve constituir a
Empresa individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, a qual será regida pelas
cláusulas e condições seguintes.

Req:81900000852870 J.
~
JUCEB

Certifico o Registro sob o nO 29600459874 em 19/11/2019
Protocolo 196529573 de 22/10/2019
Nome da empresa A SILVA FABRICACAO DE COSMETlCOS ElREU NIRE 29600459874
Este documento pode ser verificado em hUp:/Iregin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99259539772335
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

(EIRELI)
A SILVA FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS EIRELI

- Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

• - Comércio varejista de perfumaria e higiene.

CNAEFISCAL

2063100 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria

4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da EIRELI será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - O capital social será de R$ 100.00,00 (Cem Mil Reais),
totalmente subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente nacional, pelo titular.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do titular é limitada ao capital social
integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Empresa será exercida pelo titular,
AFRANIO SILVA acima qualificado, que ficará incumbido de exercer todos os atos
pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, representa-la
judicial e extrajudicialmente, ativa a passivamente perante todas as repartições e instituições

financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades
estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SETIMA - O titular AFRANIO SILVA, declara sob as penas da lei que
não possui, nem é titular, de nenhuma outra empresa desta modalidade em qualquer parte do
território nacional.

Parágrafo Primeiro: Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá
abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território
nacional por decisão do titular.

CLÁUSULA OIT AVA - Ao término de cada e~ercicio social em 31 de dezembro de cada
ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do
resultado do exercicio após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa
individual de responsabilidade limitada, á formação de reservas que forem consideradas
como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção
das quotas do capital social que é possuidor.

CLÁUSULA NONA - No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente
comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de
concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do
herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela familia um representante
legal na ocupará a condição de titular.

Req:81900000852870 A, 2
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Certifico o Registro sob o nO 29600459874 em 19/11f2019
Protocolo 196529573 de 22/10/2019
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por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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•

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

(EIRELI)
A SILVA FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS ElRELI

CLÁUSULA DÉCIMA - O titular, AFRANIO SILVA acima qualificado, declara sob as
penas da lei que não está impedido por lei especial de exercer a administração da empresa e
nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede ainda que tempOl;ariamenteo
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o siste~ financeiro nacional,
contra as.normas de d~fesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade conforme artigo 1.01I, parágrafo IOdo Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o FORO da Cidade de ltabuna-BA, para
serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa
individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro. por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

Assina O presente instrumento de igual teor e foÍma.

ltabuna-BA, 27 de Maio de 20 I9
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO
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196529513

NOME DA EMPRESA A SILVA FABRJCACAO DE COSMETICOS EIREL.I

PROTOCOLO 196529573 - 22110/2019

ATO 002-ALTERAÇAO

EVENTO 046. TRANSFORMACAO

MATRIZ

TIANA REGI LA M G DE ARAÚJO

Secrctãria-Gcral

~\2
IUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 19/11/2019
Certifico o Registro sob o nO 29600459874 em 19/11/2019
Protocolo 196529573de22/10/2019
Nome da empresa A SILVA FABR1CACAO DE COSMETICOS EIRELI NIRE 29600459874
Este documento pode ser verificado em htlpJlregin.juceb.ba.gov.br/AUTENTlCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99259539772335
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19111/2019
por Tiana RegUa M G de Araújo. Secretéria-Geral



REPÚBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
10.547.772/0001-00 16/12/2008
MATRIZ CADASTRAL

I PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

rT;;íT;;U~LO;;-O;;;O"'''S'"TA;;B"''L'''rCI"'M"''N"'T"'O:;;íN;;;O''M''''"'O"''''FA"NITTA"S"'IA")---------------------------,
SENSURE OISTRIBUOORA

"N'"o''M'''''''''M''P''''''SA'''"'~A''L----------------------------------------,
A SILVA FABRICACAO OECOSMETICOS EIRELI

"'CO"'O;;;'G"O"'''O'''ES'''C'"''''Ç''"ÁO=OA''S''A''TIV''''''OA''O'''''S'''C''O"'N''6M"I"'CA"'S"S"""CU"N;;;0""A''',A''S,---------------------------,
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
47.72-5-00. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

"C"Ó;;;OiC'G"O"'"OC<ES"C;;;R1rçA"O"O"'A"'N"ATT;U;;;'''EZ''A:";J''UõiRI;;;OI''CA'-------------------------------,
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade limitada (de Natureza Empresári

OATA DA SITUAÇÃO CAOASTRAL

16/12/2008

I COMPLEMENTO
BR 415 KM 4 GALPA03

TELEFONE

(73) 3613-1326/ (73) 3613-1326

I
____ 1[0

ENDEREÇO ELETRÔNICO

coorcomsulba@ig.com.br

ENTE FEDERATiVO RESPONSÁVEL (EFR)._.

I LOGRADOURO
ROD ILHEUS/ITABUNA

I SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

I MOTIVO OESlTUAÇAoCAOASTRAL

I
CEP BAIRRO/DISTRITO

~5.600-002 PARQUEVERDE

I SITUAÇAO ESPECIAL-_. DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFBnO1.863. de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/04/2020 às 12:54:14 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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03/04/2020 ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Cod. Contribuinte (
'--- __ 0_02_2_6_18__ ---/

Insc. Municipal
22618 )

Alvará/Exercício

'--- __ 30_4_4_/2_0_20__ --'

CNPJ Insc. Estadual [ CPF J [
,--_10_.5_4_7_"7_72_/_00_0_1_-0_0---/,--_0_7_93_0_87_1_9_/ _

(
Concedido a

A SILVA FABRICACAO DE COSMETICOS EIRELI

Nome Fantasia
SENSURE DISTRIBUIDORA

INEP

)
)

Endereço
RUA ROD ILHEUS ITABUNA, PARQUE VERDE, BR 415 KM 4 GALPAO 03, N°, CEP:

Descrição da Atividade
Fabricação de cosméticos,produtos de perfumaria e de higiene pessoal

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PARA
FUNCIONAMENTO NOS SEGUINTES HORARIOS:

Horário de Funcionamento [
'- D_e_O_8_:0_0_a_S_1_6_:0_0_h_S_.--'~------[Data Inicio Atividade

16/12/2008

[
ALVARÁ VALIDO ATÉ J [

31/01/2021----------------~

Horário Especial
De as hs.

Data Emissão
03/04/2020

CLASSIFICAÇÃO FISCAL
A

)
J
)

Aviso
Impressão de Alvará em 2021 ocorrerá sob condição resolutória de posterior

fiscalização das demais Secretarias como também atendendo ao disposto na Lei
Federal 10098/2000 ."DESRESPEITAR OU PREJUDICAR IDOSO É CRIME".

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço: httR;//www.itabuna.ba.gov.br/através do código de
validação 0010201226182020003044

https:llservicos.cloud.el.cam.br/ba-itabuna-pm/se rvices/a Iva ra_i m pressao. php ?tpc=G E&cnt= MFKGGE E&alv=3044&tpalv= FE&aac=h 1/1
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