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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DE2SIDÊRIO^ E)STADO DA BAHIA

CNPJ N® 13.655.436/0001-60

São Desidério/BA, 23 de Fevereiro de 2021.

EXMO. SR PREFEITO

José Carlos de Carvalho

D.D Prefeito Municipal

Assunto: Aquisição de teste rápido para Covld-19 que serão necessários para execução de

ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos positivos de Covldl9, no

contexto da emergência de saúde pública de Importância nacional e Internacional decorrente

do Coro na vírus.

Solicitamos autorização para realização de processo llcitatório objetivando a

contratação de Empresa especializada no fornecimento de teste rápido para Covld-19 para as

Unidades de Saúde da Atenção Primária a Saúde- APS, Vigilância em Saúde e as redes de

atenção especializada de média e alta complexidade do Município de São DesIdérIo/BA.

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde- OMS classificou o

Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia, ou seja, o vírus atinge a todos os

continentes e, há ocorrência de casos sem sintomas, existindo dificuldade de Identificá-los.

Isso significa que o vírus circula livremente e pode atingir toda a população.

Objetivando a aquisição dos testes rápido para Covld-19 para a realização da
promoção de ações locais para Identificação precoce e assistência adequada aos contatos de

casos de Covld-19, detectando oportunamente os Indivíduos Infectados para Intervenção

adequada com vistas à Interrupção da cadela de transmissão, a redução do contágio e a

diminuição de casos novos de Covld-19 no município de São Desidério.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA

CNPJ N° 13.655.436/0001-60

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar o pedido acima, informando a Vs^

Excelência que foi realizado a cotação, e feito a baliza de preço atendendo assim ao Art. 40. §

2° da Lei n° 8.666/93.

Atenciosamente,

Adrianno José de Oliveira Almeida do Nascimento

Secretário Municipal de Saúde

Portaria 107/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDBRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N® 13.655.436/0001-60

TERMO DE REFERÊNCIA
1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. Lei n°. 8.666/93, atualizada;

1.2. Lei n° 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

1.3. Lei complementar 123/2006 e 147/2014 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de
Microempresa e Empresa de Pequeno porte.

1.4. Agrupamento por Lote

1.4.1. A administração agrupou os itens deste Termo de Referência por lotes levando em
consideração o Art. 8°, §2® do decreto n® 7892/2013:

"Art. 8°: O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em
lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior
competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de
entrega ou de prestação de serviço

§2° ...deverá ser evitada a contratação, em um mesmo órgão ou entidade,
de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço, em uma
mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o
principio da padronização."

1.5. A administração visa com isso, uma maior padronização nos serviços e também diminuir o valor

do custo total por lote, haja visto, que a concorrente poderá diminuir seu preço em virtude da

quantidade total dos serviços ofertados no lote, e ainda facilitando o controle contratual com a
empresa ganhadora do lote. Diante do exposto, faz-se necessário agrupar os itens por lote,

viabilizando a excelência da administração.

2. DO OBJETO

O objeto da presente licitação consiste na aquisição de testes rápido de Covid-19 para

realização de ações com intuito de ampliar a identificação e monitoramento de casos de Covid-19

Rua Antônio Lopes de Menezes, n® 50, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefone: (77) 3623-2216
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

e seus contatos, e realizar a classificação de possíveis casos graves para encaminhamento aos

serviços de urgência e emergência de referência, assim responder às necessidades de saúde da
população do Município de São Desidério em tempo oportuno.

3. DA JUSTIFICATIVA

Em 31 de dezembro de 2019, a Representação da OMS na China foi informada de casos de

pneumonia de etiologia desconhecida (causa desconhecida) detectada na cidade de Wuhan, província
de Hubei, na China. Desde então, revelou-se que o Coronavírus é altamente patogênico e pertence a
uma grande família viral que causa infecções respiratórias e intestinais em seres humanos e em

animais. Seu período médio de incubação é de 5 dias, com intervalo que pode chegar até 16 dias.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou o Coronavírus 2019

(COVID-19) como uma pandemia, ou seja, o vírus atinge a todos os continentes e, há ocorrência de
casos sem sintomas, existindo dificuldade de identificá-los. Isso significa que o vírus circula livremente
e pode atingir toda a população.

O município de São Desidério implantou um Centro de Atendimento à Covid-19, credenciado pela
Portaria 2.071 de 11 de agosto de 2020, na busca de ampliação dos diagnósticos e atendimentos dos
casos de Síndrome Gripai, proporcionando maior resolutividade da assistência a pessoas com sintomas
leves da Covid-19 do município na perspectiva de identificar em tempo oportuno os casos de Covid-19
e seus contatos, com vistas a fortalecer a resposta ao enffentamento da Covid-19.

A rede de cuidado à saúde tem que estar organizada e permitir a continuidade das ações, a interação
da Vigilância em Saúde com a Atenção Primária em Saúde é de extrema importância, pois através das
Unidades de Saúde poderão ser realizados os rastreamentos dos contactantes de casos positivos da
Covid-19, a fim de quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Com o vírus Já circulante no município de
São Desidério, cresce a necessidade de ampliarmos o número de testes para a detecção da doença e
conhecimento do verdadeiro número de infectados. O diagnóstico preciso e correto é fundamental para
propor quaisquer medidas relacionadas à prevenção e o prognóstico da infecção, além disso o

Rua Antônio Lopes de Menezes, n° 50, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefone: (77) 3623-2216
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/0001-60

município de São Desidério tem implementado várias medidas educativas de contenção, relacionadas

ao distanciamento social, as campanhas de conscientização, entre outras estratégias fundamentais para

o enfrentamento da Covid-19.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES

LOTE 01-TEST]E RÁPIDO

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
V.

UNITÁRIO
V. TOTAL

1

Teste rápido para COVID-19 (IgO +
IgM). Método: imunocromatografia;
Sensibilidade ( IgG + IgM) com mais
de 8 dias de sintoma. Validade: 12

meses. 0 mesmo deverá estar em

conformidade com as normas técnicas

vigentes e registradas na ANVISA com
a certificação do MS.

UND 500 R$20,00 R$10.000,00

5. DOS LOCAIS, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.

5.1. A licitante vencedora deverá executante o objeto em estrita conformidade com disposições e

especificações do edital da licitação, de acordo com este Termo de Referência, proposta de preços

apresentada, e ainda, nos termos da minuta do contrato que integra o presente edital.

5.2. A contratada deverá efetuar a prestação de serviços de implantação de Serviços de acordo ao

pedido da secretaria.

6. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Pela execução do objeto, quando devidamente solicitado e entregue, a Contratante pagará à

licitante vencedora o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo.

Rua Antônio Lopes de Menezes, n° 50, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefone: (77) 3623-2216
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N<> 13.655.436/0001-60

6.1.1. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por

exemplo: impostos, taxas, fretes, transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas

ou indiretas, relacionadas com o do objeto da presente licitação, não cabendo à Municipalidade,

nenhum custo adicional.

6.2. Os pagamentos serão efetuados, mediante a aceitação e ateste da nota fiscal pela secretaria.

6.3. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada por meio de depósito Bancário em conta

corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta

corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

6.3.1. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento

ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

6.3.2. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e

Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente.

6.4. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao

apresentado para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.

6.5. O pagamento a ser efetuado, fica condicionado à apresentação pela Contratada, dos seguintes

documentos: a) Certidão de regularidade do FGTS; b) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas;

c)Certidão da receita federal; d)Certidão negativa Estadual; d)Certidão negativa municipal.

6.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em qualquer

obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso

gere direito a qualquer compensação.

7. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

7.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, a qual será

apontada pelo Setor de Contabilidade no ato que antecede cada prestação de serviço.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Rua Antônio Lopes de Menezes, n** 50, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefone: (77) 3623-2216
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
CNP J: 13.655.436/0001-60

8.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto, conforme descritos no Termo de Referência.

8.2. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contratados;

8.3. Comunicar a empresa contratada, qualquer irregularidade na prestação dos serviços;

8.4. Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos

serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos

termos do art. 67 da Lei n® 8.666/93; e

8.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de Referência.

9 - DA CONTRATANTE

9.1 Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento de " TESTES

RÁPIDOS".

9.2 Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo.

10 -SANÇÕES

10.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n® 8.666/93, a empresa contratada ficará sujeita, no caso de

atraso injustificado, assim considerado pela Administração a inexecução total ou parcial da obrigação, sem

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 3% (três por cento), por

descumprimento de cláusula contratual, prestação de serviço em desacordo com as especificações

contratadas ou de má qualidade, atraso injustificado (aplicável até o quinto dia de atraso), calculada

sobre o valor da parcela correspondente ao mês de ocorrência do inadimplemento da execução,

recolhida no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação oficial;

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no prazo

de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação oficial, no caso de ocorrer a

inexecução total ou atraso na execução do objeto (após o quinto dia de atraso), o que poderá ocasionar a

rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n® 8.666/93;

d) suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com o Município de São

Desidério e com os demais órgãos envolvidos na contratação proposta;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual

e Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO
CNPJ:13.655.436/0001-60

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre

que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da

sanção aplicada com base no item anterior.

10.2 As multas previstas nas alíneas "b" e "c", serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução total

ou parcial das obrigações assumidas.

10.3 As sanções previstas, nas alíneas "a", "d" e "e", poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea

"b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.4 A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

10.5 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade

superior àquela que aplicou a sanção.

10.6 A Autoridade Competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir

ao recurso interposto eficácia suspensiva.

10.7 No caso de atraso no recolhimento da multa, o valor será acrescido de compensação financeira,

calculado pela fórmula estabelecida no parágrafo segundo da cláusula décima quarta deste

Instrumento. O valor da devolução da multa aplicada pela PMSD face provimento de recurso,

também será acrescido de compensação financeira calculada pela mesma fórmula.

10.8 Caberá ao responsável designado pela PMSD, para fiscalização e acompanhamento da execução

contratual, comunicar a inobservância das cláusulas contratuais, para fins de adoção das penalidades

de que trata esta Cláusula.

10.9 De acordo com o Art. 7°, da Lei 10.520/2002, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf,

ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais

cominações legais.

11 PERÍODO CONTRATUAL

11.2 O prazo de execução do contrato será de doze meses, contados a partir da sua assinatura.
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12 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.2 A fiscalização do contrato será exercida pelo fiscal de contrato, Fernando Ferreira de Araújo,

portaria número 81 de 26/01/2021, designado pelo Gabinete do Prefeito.

12.3 Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído no prazo de

02 (dois) dias úteis, sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na entrega

prejudicará o andamento das atividades da Secretaria solicitante.

Adrianno José de Oliveira Almeida do Nascimento

Secretário Municipal de Saúde
Portaria 107/2020
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1  TESTC0VID19IGMIGG UNO 500 HIGHTOP RS 20,00 RS 10.000,00

VALOR TOTAL DO PEDIDO R$ 10.000.00

Santa Maria da Vitoria BA, 1g do Fevereiro de
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LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

CNPJn°28.194.914/0Õ01-50
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PREFEITURA DE SÃO DESIDERiaBA

REF: COTAÇÃO

ÜM " P-ÚNiTi.".;

01 500 TST

Anti-SARS-CoV-2 (IGM/IGG) Teste Rápido, kitc/
25 testes

ABBOTT
36,00 18.000,00

VALOR TOTAL DA PF

O
Q.

Q

18.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

PAGAMENTO: após entrega

ENTREGA: 10 dias

DADOS BANCÁRIOS:

PMH produtos médicos hospitalares Itda
CNPJ 00.740.696/0001-92

Banco do Brasil

Ag: 3382-0

0/0:427148-3

Oód. Identificador: ONPJ do cliente

Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2021.

PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
ORLANDO MATCHULA JÚNIOR

ESPECIALISTA EM PRODUTO

CRF1921 DF

SIA SUL TRECHO 17 RUA 08 LOTE 170 - BARSÍLIA - DF FONE: (61) 3403-1300 FAX: (61) 3403-1313
pmh@pmh.com.br
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Proposta Top Med

A/c.: Prefeitura Municipal de São Desidério - Ba

Secretaria Municipal de Saúde de São Desidério - BA

A empresa TOP MED importação e Distribuição Ltda., Cnpj 11.172.836/0001-90 sediada na
Av. Brasil, n°4.175, Qd. 2, Lote 3E, Galpão 1, setor Jamil Miguel Sul, na cidade de Anápolis/GO
- CEP 75124-820, inscrita CNPJ/MF 11.172.836/0001-90, propõe a venda dos objetos abaixo
indicados nas seguintes condições;

Lote/

item

Especifícação Material Quant. Valor

unitário

01 COVID-19 IgG/lgM Rapid
Test Devíce (WB/S/P)

Dispositivo de teste rápido
COVID-19 IgG/lgM é um
imunoensaio cromatográfico de
fluxo lateral para a detecção
qualitativa de anticorpos OqCB e
IgM) para o novo coronavírus no
sangue/soro/plasma humano.

RG MS: 81914040001

Fabricado por: Hangzhou
Deangel Biological Engineering
CO., Ltd.
Jinxing Cun, Comunidade Yuhang,
Distrito de Yuhang (Futuro Sci-
Tech City), Hangzhou, Zhejiang P.
R. China

500

(500
unidades)

R$ 45,00
(Quarenta
e Cinco

Reais)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais)

Condições de Pagamento: À VISTA / FRETE CIF
Prazo de entrega: 24h úteis após confirmação de
compra e emissão da Nota Fiscal

(frete incluso como cortesia)

Proposta válida por 10 dias

Dados bancários:

BANCO ITAÚ
Agência: 1589
C/C: 38332-0

TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 11.172.836/0001-90

> /MtMkuü)

11.172.836/0001-901

m Bn«tfr»44ní,oiuaa;,u. itE,e)«*»oi

ANAPOLIS - CO J

Página 1 de 3
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09/03/2021 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir 13

CAi^A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 28.194.914/0001-50
Razão Social: ls comercio de produtos hospitalares ltda me

Endereço: R martinho nery ii3-a casa / vila leopoldo / santa maria da
VITORIA / BA / 47640-000

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 Serviço - 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:27/02/2021 a 28/03/2021

Certificação Número: 2021022703275956621796

Informação obtida em 09/03/2021 16:59:19

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

httpsV/consulta-crf.calxa.gov.br/consuItacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

r  SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 02/02/2021 14:17

U

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(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": 20210478500

RAZAO SOCIAL

LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

inscrição estadual CNPJ

141.917.656

1  , H 1

28.194.914/0001-50

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Gerai do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/02/2021. 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
FAZENDÂRiAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http;//vmw.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página I de 1 RelCertidauNegaliva.rpi



Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória 2,5
AVENIDA BRASIL, 723

JARDIM AMÉRICA - SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA CEP;

CNPJ: 13.912.506/0001-19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000088/2021 .E

Nome/Razão Social: COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Nome Fantasia: LS HOSPITALAR

Inscrição Municipal: 001.304.016/49- CPF/CNPJ: 28.194.914/0001-50
Endereço: Rua José Leopoldo Lima, 692 PAVIMENTO - TÉRREO

Centro Santa Maria da Vitória - BA CEP: 47640-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
tributários do contribuinte acima citado para com ESTE município.

Observação:

*********************************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************************

I

Esta certidão foi emitida em 22/02/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 23/05/2021

Esta certidão abrange somente a inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 2600005570490000002836090000088202102228

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://santamariadavitoria.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 22/02/2021 às 17:53:22



16Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória
AVENIDA BRASIL, 723

JARDIM AMÉRICA - SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA CEP:

CNPJ: 13.912.506/0001-19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000088/2021 .E

Nome/Razão Social: LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
I  it I

Nome Fantasia: LS HOSPITALAR

Inscrição Municipal: 001.304.016/49- CPF/CNPJ: 28.194.914/0001-50
Endereço: Rua José Leopoldo Lima, 692 PAVIMENTO - TÉRREO

Centro Santa Maria da Vitória - BA CEP: 47640-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE. ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

*****************#**•**•****«*«*******•****«************•*•***************«**

********************•*«***♦******************'****•******•****************•*•*****•*************

Esta certidão foi emitida em 22/02/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 23/05/2021

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 2600005570490000002836090000088202102228

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://santamariadavitoria.saatri.com.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 22/02/2021 às 17:53:22
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PODEP JUDICTAP rO

JUi^^TTÇA DO TPARO,DM0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS}

CNPJ: 28.194.914/0001-50

Certidão n°: 31392670/2020

Expedição,: 26/[,ll/2020, às 17:06:34
Validade: 24/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 28.194.914/0001-50, NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

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

anteriores à data da sua expedição.

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

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitarão Üesta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas

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 Conciliação Prévia.



26/10/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA ^ ^ 18
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: LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 28.194.914/0001-50

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 Tributário Nacional (CTN). ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:16:47 do dia 26/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2021.

Código de controle da certidão: B85A.F8B6.DFE4.6CC6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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HOSPITALAR
LS Comércio de Produtos Hospitalares LTDA - ME

DADOS BANGARIOS LS HpSPITALAR

BANCO AGENCIA Na CONTA CNPJ RAZÃO SOCIAL

Bradesco

1085-5 2317-5 28.194.914/0001-50
LS Comércio de Produtos Hospitalares

LTDA-ME

I n »

DADOS BANCÁRIOS LS HOSPITALAR

BANCO AGENCIA Na CONTA CNPJ RAZÃO SOCIAL

BancodoBrasíl

0569 - X 38863-7 28.194.914/0001-50
LS Comércio de Produtos Hospitalares

LTDA-ME



!• CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITApA:; .. ... .. 05
LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES J-TOA

•  • • ••• ••

•  •

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social: il,

GUILHERME DE SOUZA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/12/1996,
SOLTEIRO. EMPRESÁRIO, CPF n' 078.871.135-04, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇAO
n° 06620217063-DETRAN/BA, residente e domiciliado na RUA MARTINHO NERY, SN, CASA,
VILA LEOPOLDO, SANTA MARIA DA VITORIA, BA, CEP 47,640-000, BRASIL.

LUCAS DE SOUZA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/03/1994, SOLTEIRO,
EMPRESÁRIO, CPF n® 858.451.145-86, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n®
05618255959-DETRAN/GO, residente e domiciliado na RUA MARTINHO NERY, SN. CASA,
VILA LEOPOLDO, SANTA MARIA DA VITORIA, BA, CEP 47.640-000, BRASIL.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA -'A sociedade gira sob o nome empresarial LS COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, e nome fantasia LS HOSPITALAR.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sede: RUA MARTINHO NERY. 113-A, CASA, VILA
LEOPOLDO. SANTA MARIA DA VITORIA, BA, CEP 47.640-000.

CLÁUSULA TERCEIRA • A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes
dos sócios, no minimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n®
10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA • A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO. CIRÚRGICO,
HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS,
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA,
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS,
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO.
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA,
COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA,
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DOMICILIAR,
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.
COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS,
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA,
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS,
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. MUNICIPAL,
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL. .

Req: 81700000568119 DBE;

BA2532946000085845114586 Página I

Certifico o Registro sob o n° 29204427899 em 17/07/2017
Protocolo 174259425 de 14/07/2017

Nome da empresa LS COIVIÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME NIRE 29204427899
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154598067258504

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2017
por Hélio Portela Ramos • Secretário Geral

SUCEB



CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: oq
LS COMÉRCIO DE PRODUTOS H0SPITALA|^^| {.TcJA j,y ' "■

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

••

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
4642-7/01 - comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de

segurança.
4644-3/02 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário.
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,

hospitalar e de laboratórios.
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos.
4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática.
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-

médico-hospitalar; partes e peças.
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens.
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA QUINTA - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e
seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA - O capital social subscrito será de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido
em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente
integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

GUILHERME DE SOUZA SILVA, com 10.000 (dez mil) quotas, perfazendo um total de R$
10.000,00 (dez mil reais) integralizado:

LUCAS DE SOUZA SILVA, com 90.000 (noventa mil) quotas, perfazendo um total de R$
90.000,00 (noventa mil reais) integralizado;

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em Igualdade de
condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Req: 81700000568119 DBE:
BA2532946000085845114586 Página 2

Certifico o Registro sob o n° 29204427899 em 17/07/2017
^1^ Protocolo 17425942j5 de 14/07/2017

Nome da empresa LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME MIRE 29204427899
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.90v.br/AUTENTiCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

^ ® Chancela 154598067258504
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAÇ^H ItDJak 2"

•  • •* •••

,  „ DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio LUCAS
DE SOU2^ SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na
sociedade, judicial e extrajudicialmente. podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto
social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor
de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único - No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada
mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término de cada exercido social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de
suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

I  if I

§ 1** Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a
partir de resultado do período apurado.

§ 2** A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada
pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social,
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou ínexistindo
interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

Req; 81700000568119 DBE: Pácina 3
B A2532946000085845114586 ^

Certifico o Registro sob o n® 29204427899 em 17/07/2017
Protocolo 174259425 de 14/07/2017

Nome da empresa LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME MIRE 29204427899
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154^98067258504
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

JUCEB



CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA; . . «r
LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR^UDíK'

••• V

DOS CASOS OMISSOS
*•!

.• %

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos no presente contrato serão resolviclos pelo
consenso dos sópios, c^m qbservâncla da Lei n° 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro de SANTA MARIA DA VITORIA - BA. para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

SANTA MARIA DA VITORIA - BA. 30 de Junho de 2017.

^  GUILHERME DÉ SOUZA SÍLVA
CPF: 078.871.135-04

.. . LUCAS DÈ SOUZA SILVAI  I IPA^

CPF: 858.451.145-86

^ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
= * ̂  CERTIFICO O REGISTRÓ EM: 17/07/2017 SOB N«: 29?04427899 1

IProtocolo: 17/425942-6, DE.14/07/2017

LS COMERCIO D£ "PRODUTOS
HOSPJTMJUl£S LIDA HÉbO PORTELA RAMOS

SECRETARIO-GERAL

Req: 81700000568119 DBE:
BA2532946000085845114586

Página 4

MUCEB

Certifico o Registro sob o n" 29204427899 em 17/07/2017
Protocolo 174259425 de 14/07/2017

Nome da empresa LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME NIRE 29204427899
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 154598067258504

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N® 1 DA SOCIEDADE 26
LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n"» 28.194.914/0001-50

GUILHERME DE SOUZA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/12/1996.
SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 078.871.135-04, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÁO
n® 06620217063-DETRAN/BA, residente e domiciliado na RUA MARTINHO NERY, SN, CASA,
VILA LEOPOLDO, SANTA MARIA DA VITORIA - BA, CEP 47.640-000, BRASIL.

LUCAS DE SOUZA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/03/1994, SOLTEIRO,
EMPRESÁRIO, CPF n® 858.451.145-86, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÁO n®
05618255959-DETRAN/GO, residente e domiciliado na RUA MARTINHO NERY, SN, CASA,
VILA LEOPOLDO, SANTA MARIA DA VITORIA - BA, CEP 47.640-000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial LS COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta
Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n® 29204427899, com sede Rua Martinho Nery,
113-A, Casa, Vila Leopoldo. Santa Maria da Vitória - BA, CEP 47.640-000, devidamente inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n® 28.194.914/0001-50, 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:

ABERTURA/ALTERAÇÂO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na RUA H-60, SN,
QUADRA 157, LOTE 32, SALA 2, CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO,
CEP 74.960-110.

Com capital destacado no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

OBJETO SOCIAL DA FILIAL

COMERCIO ATÂCADÍSTÁ DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO,
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO,
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS,
COMERCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA,
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS,
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO,
COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA,
COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA,
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO
DOMICILIAR,
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS,
COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS,
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA,
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS,
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, MUNICIPAL,
TRANSPORTE, RODOVIÁRIO DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL.

Req: 8190000013486^^ / Página I
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DA RATIFICAÇÃO E FORO

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

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 àssim JVistds e contratados, assinam este instrumento.

SANTA MARIA DA VITORIA - BA, 04 de Fevereiro de 2019.

s' '

'  GUILHERME DE SÕUZA SILVA
CPF: 078.871.135-04

UJCXPty .
LÜCASTDE SOUZA SILVA

CPF: 858.451.145-86
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 2 DA SOCIEDADE LS COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSFITAl.ARES LTDA

CNPJ n' 28.194.914/00»!-50

GUILHERME DE SOUZA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido coi

03/12/1996, SOLTEIRO. EMPRESÁRIO. CPF n" 078.871.135-04. CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO n" 06620217063, ftrgao cxpcdidor DETRAN - BA.
residente c dnfniciliadn(a) nofa) RUA MARTINHO NERY, SN. CARA. VII,A
LILümLDO. SANTA MARIA DA VITORIA, BA, CEP 47640000. BRASIL.

LUCAS DE SOUZA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido cm 12/03/1994,

SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n® 858.451.145-86. CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO n" 05618255959, órgào expcüidnr DETRAN - GO, residente c
domiciliado(a) no(a) RUA MARTINHO NERY. SN, CASA. VILA LEOPOLDO.
SANTA MARIA DA VITORIA, BA. CEP 47640000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada dc nome empresarial LS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARF.S LTDA. regLsIrada legalmente por contrato social devidamente
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n® 29204427K99, com
sede Rua Martinho Nery. 113-A. Casa .. Vila Leopoldo Santa Maria da Vitnria. BA,

< CEP 4(?.64ü»00ü, devidamente in.scnta no Cadastni Nacional dc Pessoa Jurídica/MF sob
o o® 28.194 914/0001-50, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente
alteração contratual, nos termos da Lei n" 10.406/ 2002, mediante as condições
usiabclccidus nas cláusulas seguintes:

ABEKTURA/ALTERAÇÃU/BAIXA DE FH.IAL

CI.ÁUSUi.A PRIMEIRA. A Hiial registrada iiu Junta Comercial do Hs(ado dc Goiás
.sob NIRE n" 52900997942 c OJPJ n" 28.194.914/0002-30, passa a faze-lo no seguinte
endereço sito à RUA CAMBAI. SN. QUADRA 19 LOTE 14. JARDIM HELVECIA.
APARECIDA DE GOIANIA, CEP 74933555 GO.
Com capitai destacado no valor de RS 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS F DROGAS DE USO
HIIMANOCOMF.RCIO atacadista de instrumentos E MATERIAIS
PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO. HOSPITALAR E Dl- LABORATÓRIOS.
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA.
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. COMÉRCIO
Al ACADISTA DF. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO

lícíl X|VIXKHHW5V'HX5 Pasma I
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Nome Ca eiroiesa LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NIRE 2920442/89-)
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Cha-sela 146907556234740
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LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
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GOIÂNIA, 19/06/2019
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A1.TERACAo contratual N" 2 DA SOCIEDADE LS COIVIÉRCIO DE
PRODUTOS nOSPrrAI.ARES LTDA

CNPJ n" 28.194.914/0001-50

ODONTO-MÉDICO-IIOSPrrAL.AR; PAR TUS E PEÇAS .COMÉRCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS F. DROGAS DF USO

VETERINÁRIO.COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
COLCHOARIA.COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
PERFUMARIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HKIIENE,
LIMPEZA n CONSERVAÇÃO DOMICILIAR,COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.COMÉRCIO ATACADISTA DE
EMBALAGENS.COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DF.
INFORMÁTICA.COMÉRCIO ATACADISTA DK ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
DE PAPELARIA.COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
TRANSPORI*E RODOVIÁRIO DF, CARGA. MUNICIPAL.TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGA. IKTF.RMUN1CIPAL. INTERESTADUAL F
INTERNACIONAL.

CNAL klsc:al

4644-3/01 - comércio atacadista dc medicamentos e drogas dc uso humano.
4639-7/01 - comércio utac»riuta dc produtos alimenticios em geral.
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e muilanva».
manicipai. ,
4686-9/02 - comércio atacadista dc embalagens.
4664-tt/OO - comércio atacadista de máquioan, aparellios c equipamentos para uso
odonto-médlco-hnspitalar; partes e peças,
4651-6/01 - comércio atacadista dc equipamentos de informática.
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, llmpexa v cunscrvuváo
domiciliar.

4649-4/04 - comércio atacadista de raéveis e artigos de colchoarla.
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos dc escritório c dc papelaria.
4646-0/02 - comércio atacadista dc produtos de higiene pessoal.
4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos.
4645-1/02 - comércio atacadista dc próteses c artigos de ortopedia.
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
4644-3/02 - comércio atacadista dc medicamentos e drogas ile uso veterinário.
4642-7/01 - comércio atacadbta dc artigos do vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança.
4930-2/02 - transporte rodoviário dc carga, exceto produtos perigosos c mudanças,
Intcrmunlcipai, Interestadual e internacional.

1*
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I  AI+TERA.ÇÃO CONTRATUAL N" 2 DA SOCIEDADE LS COMÉRCIO DF,
PRODUTOS hospitalares LTDA

CNPJ n" 28.I94.9I4A1ÜU1-S0

DA RATIFICACAO E foro

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício c o cumprimento dos direitos e
obrigavõcs resultantes do contrato social permanece SANTA MARJA DA
VTTORIA/BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas c condições cxtabelccidaK cm atos já
arquivados c que nàu foram expressamente modíQcados por esta ultcraçSo uuniinuam
em vigor.

£. por estarem assim Justos e contratados, assinam este instmmcnto.

SANTA DA VITORIA. 5 de abril de 2019.

Qi j 1 /
GUILHERME DE SOUZA SILVA

to
LUCAS DE SOU^WSlLVA

I  II .

Rcq. KI'>UU0U04S';tni3 Página !

juces

CertiSoo o Registro soc o r" 97ô!>8.'b& em l/.tVZDlS
Protocolo 196768470 de 03rt)6/2019

Norrie da empresa LS COMÉRCIO DE PROCKITOS HOSPITALARES LTDA NIRE 26204427899
Este documerto pooe ser vAiificada em litlp //regl''.|i.ceb tsa.gov briAUTENI ICACAODOCUMENTOS7AU1 tNTiCACAO asp*
Onanr^a 1.16982658234745

Hsta cópia foi autonocadadigitaineiie easaiiiadu ein IT/CãfZClS
por T ana Regila M O de Araújo - Secrelârta-Gerai

CERTIFICO O REGISTRO EH 19/06/2019 11:22 SOB N° 20190607840.
PROTOCOLO: 190607840 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

^  11902800721. NIRE: 52900997942.
^  LS CtMlERCIO DE PRODtm)S HOSPITALARES LTDA

^  Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
ir C rs SECRETÁRIA-6ERAL

anT&iaT& iQ/o«;/9nGOIÂNIA, 19/06/2019
mf» CCOPICHk PO («TAOQ » cowu

www.portaldoen^reendedorgoiano.90.gov.br

A validado deste documento, se Ingresso, £lca sujei-to à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verlflcaç&o



^3

e »tio>'k(n

ij' -ã6ofta-èmi«^'a'P^'*c'<f*-'AB-4u*^

1^

RWf O» CtWZ«
;IHt,4r FNASI.n FtC:)l$O.M OdXSS.OI

E;RtO.IOMFJKO^ IgliUnS;» 1=]
; »4l«J«l~**" ' -*-*

n rnVunviitio C

«Ri» nrvKORn - si luostõn
M40 ( V4I.I00 R«fl» RICSMCtCIMfino «O OUT 4al»

(3

ãUCEB

Certifico o Regtsuo soo o rt® 9'ôà3?b& em i r/06/2019
Protocolo toa7084ra oe os/o&^otg

Noitw da empresa LS COMÉRCIO OÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NIRE 2920442/899
Este dccumenio pene ser verificado em httpí/reçm juccb ca.gov bi/AUTENTiCACAOOOCUMbNlOii/AUIENIiCA(.AO asf»
Cnarícela 146982558234745

Esia cooe foi au»nticada digtla mente e asanwda em 17/C5/7rj 16
c-Of T ano Regila M G de A.'auiu • Socretária-Gerai

r»T<c(«cic«v ca ireio R «ou

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2019 11:22 SOB N° 20190607840.
PROTOCOLO: 190607840 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902800721. MIRE: S2900997942.
LS C<X1ERCI0 DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SBCRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 19/06/2019

www. portaldoeispreendedorgoiano. go. gov. br

A validade deste documentoj' se irtqpresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cddigos de verificação



3^

JUCCB
à,0^ Cii>n4— l«M>« utaK*

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

! NUMK OA KMPHKSA

' PROTOrOI.O

i.s com(:rcio dk PRonurns hospitalares lViiã'

I<»6T6«470 • 03«05<2ai9

002 - ALTERACAO

027 - ALI KKACAU HE PILIAL EM ULTUA UF

SIRI- ;<i:(U427n<»<»

CM'J 28 l'J4 'iU ÜOUI-80

CHRTinroo RrriisTROFM ruí íoií
v>o I> X .V

s.

d
M

I  ■ :(' \ 'K

~  ■ " Sv Jí \ - I i

,IJ_ M «

TIANA IlhCill.A M(í Dl- AIIAIMO

Sin;itflána-Gvral

I'

17/0b«019

JUCEB

Junta Coniercial do Estado da Bahia

Cen fico o Rogisiro soü o n" 97858766 cf 17/05720*9
Prolooolo 1967684 /0 do 03/05/2019

Non-e da e<npiesa LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NIRE 2920442/899
Este Uocurnenlo poss se/ verifícsdo em httc /''ecifi juccb ba flov oz/AUTENTICACADOOCUMENTOS/Al/TENTiCACAC atpx
Chaiioola 1459B2S5a?3474S

Esta cápia foi autenticada dieitaimente e assinada em 1 /«Cb/Z019
cx>r T srui Regila M G de Areújo - Secretána4jeial

imonaKMtefruoceMAi vmw

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2019 11:22 SOB N" 20190607840.
PROTOCOLO: 190607840 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902800721. NIRE: 52900997942.
LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 19/06/2019

. por taldoenipreendedorgolano. go. gov. br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito á conq>rovaçào da sua autenticidade nos respectivos portais.
I  •Informando seus respectivos códigos de verificação



35
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N» 3 DA SOCIEDADE LS COMÉRCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n° 28.194.914/0001 -50

GUILHERME DE SOUZA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/12/1996, SOLTEIRO,
EMPRESÁRIO, CPF n® 078.871.135-04, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n"
06620217063, prgào expe^idor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e
domiciliado(a) no(a) RUA MARTTNHO NERY, SN, CASA, VILA LEOPOLDO, SANTA MARIA DA
VITORIA, BA, CEP 47640000, BRASIL.

LUCAS DE SOUZA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/03/1994, SOLTEIRO,
EMPRESÁRIO, CPF n" 858.451.145-86, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n"
05618255959, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GO, residente e
domiciliado(a) no(a) RUA MARTINHO NERY, SN, CASA, VILA LEOPOLDO, SANTA MARIA DA
VITORIA, BA, CEP 47640000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do
Estado da Bahia, sob NIRE n° 29204427899, com sede Rua Martinho Nery, IIJ-A, Ca.«»a ., Vila Leopoldo
Santa Maria da Vitória, BA, CEP 47640000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica/MF sob o n** 28.194.914/0001-50, deliberam dc pleno c comum acordo ajustarem a presente
alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas
cláusulas seguintes;

ENDEREÇO

'  ir '

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito á RUA
JOSE LEOPOLDO LIMA, 692 , CENTRO, SANTA MARIA DA VITORIA, BA, CEP 47.640-000.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio LUCAS DE
SOUZA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse
da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividade estranhas
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Prinieiro: No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a
titulo de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

Parágrafo Segundo: Os demais sócios que laborarem para o desenvolvimento do objeto social da
empresa, também terâo direito a uma retirada mensal a titulo dc prò-laborc, cujo valor será definido de
comum acordo entre os sócios.

DA RATIFICAÇÃO E FORO
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ALTERAÇÃO E CONSOLEDAÇÃO CONTRATUAL N" 3 DA SOCIEDADE LS COMÉRCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n" 28.194.914/0001 -50

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social permanece em SANTA MARIA DA VITORIA/BA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados c que não foram
expressamente modificadas jx>r esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lcl n*' 10.406/2002,
mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 28.194.9J4/00DI-50

GUILHERME DE SOUZA SELVA, brasileiro, solteiro, nascido em 03/12/1996, empresário,
CARTEIRA NACIONAL DB HABILITAÇÃO (CNH) N" 06620217063 - DETRAN/BA, CPF n".
078.871.135-04, residente c domiciliado RUA MARTINHO NERY, SN, CASA, VILA LEOPOLDO,
SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA, CEP: 47.640-000, BRASIL.

LUCAS DE SOUZA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 12/03/1994, empresário, CARTEIRA
NACIONAL DB HABILITAÇÃO (CNH) N" 05618255959 - DETRAN/GO, CPF 858.451.145-86,
residente e domiciliado RUA MARTINHO NF-RY, SN, CASA, VTLA LEOPOLDO, SANTA MARIA
DA VITÓRIA BA, ÇEP: ,47.640-000, BRASIL.

Pelo presente instrumento dc consolidação contratual, os sócios os sócios decidem aprovar o seguinte
texto:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial LS COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, c nome fantasia LS HOSPITALAR.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede à: Rua José Leopoldo Lima, 692, Centro, no municipio
de Santa Maria da Vitória - BA, CEP; 47640-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem sua Filial 01 registrada na Junta Comercial do Estado de
Goiás sob NIRE: 52900997942 e CNPJ: 28.194,914/0002-30, sediada à Rua Cambai, sn. Quadra 19, Lote
14, no Jardim Helvecia, no município de Aparecida dc Goiânia/GO, CEP: 74.933-555, com capitai
destacado de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

Paragrafo Único: Os). objetos sociais da filial 01, bem como seus CNAEs Fiscais são os mesmos da
Matriz.
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N" 3 DA SOCIEDADE LS COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n- 28.194.914/0001 -50

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filais ou outra
dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios,
no mínimo, a três quarto do capital social, nos termos do Art. 1076 da Lei n". 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO
I  I» •

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade tem por objcto(s) social(ais):

COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANOCOMÉRCIO
ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO,
HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS
DE ORTOPEDIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COMÉRCIO
ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-
MÉDICO-HOSPTTALAR; PARTES E PEÇAS ,COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
DROGAS DE USO VETERlNÁRIO,COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
COLCHOARIA,COMÊRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA,
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
D0M1CILIAR,C0MÉRC10 ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,COMÉRCJO
ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁIGO E ACESSÓRIOS,COMÉRCIO ATACADISTA DE
EMBALAGENS,COMÉRC10 ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA,COMÉRCTO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE
PAPELAR1A,COMÉRC10 ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGA, MUNICrPAL,TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA,
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL,

I  t'

CNAE FISCAL

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens.
4664-S/OO - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar; partes e peças.
46S1-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de Informática.
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
4645-J/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos.
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar
e de laboratórios,

4644-3/02 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário.
I  I' '
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PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n'* 28.194.914/0001-50

4642-7/01 - comércio atacadista de artigos do vestuário c acessórios, exceto profissionais e de
segurança. t « ■

4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicípa!,
interestadual e internacional.

CLÁUSULA SEXTAí A Sociedade iniciou suas atividades em 17/07/2017 e seu prazo de duração é
indetemiinado.

'  ' ' DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito será de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reai.s) dividido em
100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente em moeda corrente
do pais.

Faragrafo Único; O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

GUIT.HERME DE SOUZA SELVA, com 10.000 (dez mil) quotas, perfazendo um total dc R$
10.000,00 (dez mil reais) integralizados;

LUCAS DE SOUZA SILVA, com 90.000 (noventa mil) quotas, perfazendo um total de R$ 90.000.00
(noventa mil reais) integralizados;

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimentos do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o
direito de preferencia para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a sessão delas, a
alteração contratual pertinente.

CLÂUSUl.A NONA:;, A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor dc suas quotas, mas todos
correspondem solidariamentc pela integralização do capital social.

DA administração E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA: A admioi.stração da sociedade caberá i.soladamente ao sócio LUCAS DE
SOUZA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e
extrajudicialmcntc, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre dc interesse
da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazc-lo em atividade estranhas
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro socio.

Parágrafo Único; No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a
título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

Parágrafo Segundo; Os demais sócios que laborarem para o desenvolvimento do objeto social da
empresa, também, terão direito a uma retirada mensal a título de prò-labore, cujo valor será definido de
comum acordo entre os sócios.

I»
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CNPJ n" 28.194.914/0001-50

DO BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término dc cada exercício social, em 31 de de^mbro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suaS
quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Primeiro: l^or (íeliberaçâo dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período
do ano a partir do resultado apurado;

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios, desde que
aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberação sobre as contas e designarão adrainistradorfes), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará
sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do
sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado cora base na situação patrimotuai da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva
em relação a se^ sócio.,, ,

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara, sob OR penas da lei, que não está impedido
de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou cm virtude de condenação criminal, ou pro se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
por crime faümeniar, de prevaricação, peita ou suborno, concussào, peculato ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normal de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo
consenso dos sócios, com observância da Lei n®. 10.406/2002.
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N° 3 DA SOCIEDADE LS COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ n® 28.194.914/0001 -50

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Santa Maria da Vitória - BA, para o exercício e o
cumprimento dos direitos c obrigações resultantes deste contrato.

40

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

SANTA MARIA DA VlTÓRlA/BA, 6 de março de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO
PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

42

EXERCÍCIO DE 2021

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ( Elemento de Oepesa / Fonte de Recurso) Código Reduzido Valor Fixado

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 3 • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

Secretaria: 12 • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS

Unidade: 0207001 • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATIVIDADE: 10.302.2.2.053 • Gestão das Ações do Fundo Munic. de Saúde Rec Próprios

3.3.90.30.00 2 Material de Consumo

ATIVIDADE: 10.301.2.2.065 - Gestão dos Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec Vinculados

3 3.90.30.00 14 Material de Consumo

ATIVIDADE: 10.304.2.2.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMS

3.3.90.30.00 2 Material de Consumo

3.3.90.30.00 14 Material de Consumo

2053.30.2

Total da Ação (ATIVIDADE):

2065.30.14

Total da Ação (ATIVIDADE):

2098.30.2

2098.30.14

Total da Ação (ATIVIDADE):

Total da Unidade

Total da Secretaria

Total do Órgão

Total do Poder

Total da DESPESA

2.300.000,00

2.300.000,00

10.000.00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

2.330.000.00

2.330.000,00

2.330.000,00

2.330.000,00

2.330.000,00

JOSE CARLOS DE CARVALHO

Prefeito Municipal

CPF : 687.312.805-87

RAIMUNDO BRITO TIANO

CONTADOR

Reg. Prof.: BA022565/O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N*" 13.655.436/0001-60

São Desidério, 04 de março de 2021

limo. Sr.

Adriano José de Oliveira Almeida do Nascimento

M.D. Secretário Municipal de Saúde
São Desiderio/BA

Assunto: Autorização para abertura de Processo Licitatório

Senhor Secretário,

Quanto à solicitação de Vossa Senhoria de autorizar a Contratação de pessoa jurídica para

aquisição de testes rápido para COViD-19, para realização de ações com intuito de ampliar a

identificação e monitoramento de casos de COVID-19, através da abertura do processo licitatório

na modalidade Dispensa de Licitação, sendo assim autorizo a abertura do processo.

Justifica-se a escolha da modalidade de Dispensa de licitação, tendo em vista o valor e a

particularidade de execução do objeto, como passamos a aduzir:

Em 31 de dezembro de 2019, a Representação da OMS na China foi informada de casos de

pneumonia de etiologia desconhecida (causa desconhecida) detectada na cidade de Wuhan,

província de Hubei, na China. Desde então, revelou-se que o Coronavírus é altamente patogênico e

pertence a uma grande família viral que causa infecções respiratórias e intestinais em seres

humanos e em animais. Seu período médio de incubação é de 5 dias, com intervalo que pode

chegar até 16 dias.

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou o Coronavírus 2019 (COVID-

19) como uma pandemia, ou seja, o vírus atinge a todos os continentes e, há ocorrência de casos

sem sintomas, existindo dificuldade de identificá-los. Isso significa que o vírus circula livremente e

pode atingir toda a população.

O município de São Desidério implantou um Centro de Atendimento à Covid-19, credenciado pela

Portaria 2.071 de 11 de agosto de 2020, na busca de ampliação dos diagnósticos e atendimentos

dos casos de Síndrome Gripai, proporcionando maior resolutividade da assistência a pessoas com

1

Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N® 13.655.436/0001-60

sintomas leves da Covid-19 do município na perspectiva de identificar em tempo oportuno os casos

de Covid-19 e seus contatos, com vistas a fortalecer a resposta ao enfrentamento da Covid-19.

A rede de cuidado à saúde tem que estar organizada e permitir a continuidade das ações, a

interação da Vigilância em Saúde com a Atenção Primária em Saúde é de extrema importância, pois

através das Unidades de Saúde poderão ser realizados os rastreamentos dos contactantes de casos

positivos da Covid-19, a fim de quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Com o vírus já circulante

no município de São Desidério, cresce a necessidade de ampliarmos o número de testes para a

detecção da doença e conhecimento do verdadeiro número de infectados. O diagnóstico preciso e

correto é fundamental para propor quaisquer medidas relacionadas à prevenção e o prognóstico da

infecção, além disso o município de São Desidério tem implementado várias medidas educativas de

contenção, relacionadas ao distanciamento social, as campanhas de conscientização, entre outras

estratégias fundamentais para o enfrentamento da COVID-19.

Quanto a sua solicitação: AUTORIZO A ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO,

MODALIDADE DISPENSA.

Atenciosamente,

Jose Carlos B^0ai3^afho

Prefeito Nkínícípal

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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São Desidério, 05 de março de 2021

limo. Sr°.

Raimundo Brito Tiano.

M.D. Contador - CRC -BA n° 022565/O-7.

ASSUNTO: Dotação Orçamentária.

Prezada Senhora,

Em atenção à autorização do Prefeito Municipal, solicito a V. Sa. que informe a
disponibilidade Orçamentária para contratação de pessoa jurídica para aquisição de
testes rápido para COViD-19, para realização de ações com intuito de ampliar a
identificação e monitoramento de casos de COViD-19, solicitado pela Secretaria
Municipal de Saúde.

Por oportuno, solicito que encaminhe ao jurídico para parecer.

Atenciosamente,

Secretária Municipal

Ávila Iz^ora Queiroz Santos
istração Planejamento Finanças e Orçamentos

Praça Emerson Barbosa, n*' 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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São Desidério, 05 de março de 2021

llm° Sr.

Gustavo Henrique Barbosa dos Reis

Chefe do Setor de Compras e Licitação

ASSUNTO: Dotação Orçamentária.

Senhor Gustavo,

Em atenção à solicitação da Secretária Municipal de Administração, Planejamento,
Finanças e Orçamentos, referente à disponibilidade Orçamentária para contratação de
pessoa jurídica para aquisição de testes rápido para COVID-19, para realização de
ações com intuito de ampliar a identificação e monitoramento de casos de COVID-19
declaro que os mesmos estão em conformidade aos Arts. 15, 16 e 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal:

As despesas para aquisição, do objeto licitado correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:

• ATIVIDADE: 10.302.002.2.053-Gestão das ações do Fundo Munic. De Saúde
- Rec-proprios

•  Fon^e^ 2 ~ l^c de Imestos e transfe^ saúde 15%
• ATIVIDADE: 10.301.002.2.065-Gestão dos Recursos em Ação de Serv. De

Saúde - Rec. Vinculados

Fonte: 14 - Transferência de Recursos do SUS

• Atividade: 10.304.2.2.098 - Gestão das Ações da COVID-19 - FMS

•  Fonte: 2 - Rec de Impostos e transferência de impostos saúde 15%
•  Fonte: 14 - Transferência de Recursos do SUS

Raimundo Brito Tiano.

M.D. Contador - CRC -BA n° 022565/O-7.

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
TAlAfoir* A.K
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JUSTIFICATIVA DO SETOR DE COMPRAS

O Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Desidério/BA, tendo em vista a

solicitação de contratação de pessoa jurídica para aquisição de testes rápido para COViD-19,

para realização de ações com intuito de ampliar a identificação e monitoramento de casos

de COVID-19, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Desidérío-BA, passa a exarar

o seguinte parecer:

Em 31 de dezembro de 2019, a Representação da OMS na China foi informada de

casos de pneumonia de etiologia desconhecida (causa desconhecida) detectada na cidade de

Wuhan, província de Hubei, na China. Desde então, revelou-se que o Coronavírus é altamente

patogênico e pertence a uma grande família viral que causa infecções respiratórias e intestinais em

seres humanos e em animais. Seu período médio de incubação é de 5 dias, com intervalo que

pode chegar até 16 dias.

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou o Coronavírus 2019

(COVID-19) como uma pandemia, ou seja, o vírus atinge a todos os continentes e, há ocorrência

de casos sem sintomas, existindo dificuldade de identificá-los. Isso significa que o vírus circula

livremente e pode atingir toda a população.

O município de São Desidério implantou um Centro de Atendimento à Covid-19, credenciado

pela Portaria 2.071 de 11 de agosto de 2020, na busca de ampliação dos diagnósticos e

atendimentos dos casos de Síndrome Gripai, proporcionando maior resolutividade da assistência a

pessoas com sintomas leves da Covid-19 do município na perspectiva de identificar em tempo

oportuno os casos de Covid-19 e seus contatos, com vistas a fortalecer a resposta ao

enfrentamento da Covid-19.

A rede de cuidado à saúde tem que estar organizada e permitir a continuidade das ações, a

interação da Vigilância em Saúde com a Atenção Primária em Saúde é de extrema importância,

pois através das Unidades de Saúde poderão ser realizados os rastreamentos dos contactantes de

casos positivos da Covid-19, a fim de quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Com o vírus já

circulante no município de São Desidério, cresce a necessidade de ampliarmos o número de testes

para a detecção da doença e conhecimento do verdadeiro número de infectados. O diagnóstico

preciso e correto é fundamental para propor quaisquer medidas relacionadas à prevenção e o

prognóstico da infecção, além disso o município de São Desidério tem implementado várias

Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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medidas educativas de contenção, relacionadas ao distanciamento social, as campanhas de

conscientização, entre outras estratégias fundamentais para o enfrentamento da COVID-19.

Pelo exposto, este setor opina pela "Dispensa de Licitação", com base no que dispõe o artigo

24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

São Desidério, 08 de março de 2021.

Gustavo Henrique Barbosa dos Reis

Chefe do Setor de Compras e Licitações

Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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São Desidério, 08 de março 2021

À PROCURADORIA JURÍDICA

Referente: Minuta do Contrato:

Dispensa N° DP - 032/2021 e Processo Administrativo n® 269/2021

Senhora Procuradora,

Atendendo a determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e do Secretário

de Administração e Planejamento referente à realização de procedimento licitatório para

contratação de pessoa jurídica para aquisição de testes rápido para COVID-19, para

realização de ações com intuito de ampliar a identificação e monitoramento de casos

de COVn)-19.

Em 31 de dezembro de 2019, a Representação da OMS na China foi informada de casos

de pneumonia de etiologia desconhecida (causa desconhecida) detectada na cidade de

Wuhan, província de Hubei, na China. Desde então, revelou-se que o Coronavírus é

altamente patogênico e pertence a uma grande família viral que causa infecções

respiratórias e intestinais em seres humanos e em animais. Seu período médio de

incubação é de 5 dias, com intervalo que pode chegar até 16 dias.

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou o Coronavírus

2019 (COVID-19) como uma pandemia, ou seja, o vírus atinge a todos os continentes e, há

ocorrência de casos sem sintomas, existindo dificuldade de identificá-los. Isso significa

que o vírus circula livremente e pode atingir toda a população.

O município de São Desidério implantou um Centro de Atendimento à Covid-19,

credenciado pela Portaria 2.071 de 11 de agosto de 2020, na busca de ampliação dos

Praça Emerson Barbosa, n? 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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diagnósticos e atendimentos dos casos de Síndrome Gripai, proporcionando maior

resolutividade da assistência a pessoas com sintomas leves da Covid-19 do município na

perspectiva de identificar em tempo oportuno os casos de Covid-19 e seus contatos, com

vistas a fortalecer a resposta ao enffentamento da Covid-19.

A rede de cuidado à saúde tem que estar organizada e permitir a continuidade das ações, a

interação da Vigilância em Saúde com a Atenção Primária em Saúde é de extrema

importância, pois através das Unidades de Saúde poderão ser realizados os rastreamentos

dos contactantes de casos positivos da Covid-19, a fim de quebrar a cadeia de transmissão

do vírus. Com o vírus já circulante no município de São Desidério, cresce a necessidade de

ampliarmos o número de testes para a detecção da doença e conhecimento do verdadeiro

número de infectados. O diagnóstico preciso e correto é fundamental para propor

quaisquer medidas relacionadas à prevenção e o prognóstico da infecção, além disso o

município de São Desidério tem implementado várias medidas educativas de contenção,

relacionadas ao distanciamento social, as campanhas de conscientização, entre outras

estratégias fundamentais para o enffentamento da COVID-19.

Solicito que seja emitido parecer jurídico referente à Minuta do Contrato, atendendo

ao que estabelece o Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

O custo estimado para a contratação foi realizado para parâmetro do mesmo, está

anexo ao processo.

Atenciosamente,

Gustavo Henrique Barbosa dos Reis

Chefe do Setor de Compras e Licitações

Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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PARECER JURÍDICO N® 073/2021

Processo Administrativo n® 100/2021

MODALIDADE: CONVITE N® 003/2021

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

CONSULENTE: Secretaria Municipal de saúde

ASSUNTO: dispensa de licitação - aquisição de testes rápidos para
testagem da COVID 19

Trata-se de consulta acerca das contratações voltadas ao

enfrentamento da emergência em saúde pública derivada da propagação do

novo coronavírus (COVID-19), bem como das requisições administrativas de

idêntico desiderato, á luz das regras erigidas pela Lei Federal n° 13.979/20,

com a redação dada pela Medida Provisória n° 926, de 2020.

Notoriamente, a pandemia causada pelo novo coronavírus (GOVID-

19) vem impactando fortemente na atividade administrativa do Poder Público,

seja pela concentração de esforços nos serviços de saúde, seja pela rigidez

das medidas emergenciais adotadas para evitar a propagação do vírus na

sociedade.

No entanto, requer a consulente parecer acerca da possibilidade de

aquisição via dispensa de licitação para aquisição de 500 Unidades de

TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19 (IgG e IgM), com método

imunocromatografia; sensibilidade (IgG e IgM) com mais de 8 dias de sintomas;

validade de 12 meses; o mesmo deve estar em conformidade com as normas

técnicas vigentes e registradas na ANVISA com certificação do Ministério da

Saúde, da empresa LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -

ME, inscrita no CNPJ sob o n® 28.194.914/0001-50, no valor unitário de R$

10,00, sendo o valor total da aquisição R$ 10.000,00 (dez mil reais). Justifica a

contratação via dispensa para realização da "promoção de ações locais para

identificação precoce e assistência adequada aos contatos de casos de

COVID-19, detectando oportunamente os indivíduos infectados para

Pça Emerson Barbosa, n®01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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intervenção adequada com vista à interrupção da cadeia de transmissão, a

redução do contágio e a diminuição de casos novos de COVID-19 no

município de São Desidério".

Constam nos autos os seguintes documentos:

a) - Ofício s/n° , datado de 23 de fevereiro de 2021, do Secretário

Municipal de Saúde, Sr. Adriano José de Oliveira Almeida do Nascimento,

solicitando abertura de Processo Administrativo para atender o objeto proposto

b) - Termo de Referência contendo: 1. Fundamentação Legal; 2. Do

Objeto; 3. Da Justificativa; 4. Das Especificações; 5. Dos locais, dos prazos e

das condições para execução do objeto; 6. Do valor e Forma de Pagamento; 7.

Das Dotações Orçamentárias; 8. Das Obrigações da Contratada; 9. Das

Sanções; 10. Período Contratual; e 11. Fiscalização do Contrato Autorização

para abertura do Processo

c) - Dotação Orçamentária das empresas: LS COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.194.914/0001-50, no valor de

R$ 10.000,00; PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, CNPJ N°

00.740.696/000-92 no valor de R$ 18.000,00; e TOP MED IMPORTAÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ N° 11.172.836/0001-90, no valor de R$

22.500,00

d) Certidão Negativa de Débitos Tributários, Certidão Negativa de

Débito Municipal de Santa Maria da Vitória, Certidão Negativa de Débitos

Trabalhistas; Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos

aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União

e) Documentos pessoais e da empresa;

f) Solicitação de Dotação Orçamentária

g) QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa e Dotação

Orçamentária

h) Justificativa do Setor de Compras ^

Pça Emerson Barbosa, n®01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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j) Autorização para abertura do Processo Licitatório

j) Memorando Interno do Setor de Compra e Licitação solicitando

Parecer Jurídico

É o sucinto relatório. Passo a opinar.

Inicialmente, insta destacar que, sobre a hipótese dos autos, este

parecer diz respeito aos aspectos jurídicos, sem tecer quaisquer considerações

acerca das questões técnicas e contábil/financeira, que definitivamente fogem

da esfera de competência da Assessoria Jurídica.

Registra-se que não cabe a esta Procuradoria Jurídica adentrar no

mérito do ato administrativo, de modo a interferir num eventual juízo de

conveniência e de oportunidade dos atos praticados pela Administração,

portanto, este Parecer Jurídico se aterá unicamente ao exame da legalidade do

procedimento, à luz da legislação de regência da matéria e dos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade..

Dito isto, cabe descrever o que a Constituição Federal de 1998, no

Art. 37, inciso XXI, dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,

as obras, serviços, compras e alienações serão

contratados mediante processo de licitação pública que

assegure igualdade de condições a todos os

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações

de pagamento, mantidas as condições efetivas da

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as

exigências de qualificação técnica e econômica

indispensáveis à garantia do cumprimento das

obrigações.

Extrai-se do dispositivo supra que a obtenção de bens e serviços

pela Administração Pública deverá ser antecedida, em regra, de licitação, um

procedimento preliminar formal, isonômico e vinculado, voltado ao atendimento

ao interesse público e à escolha da proposta mais vantajosa.

No entanto, existem algumas situações em que a realização do

procedimento de licitação pode colocar em risco ou prejudicar o interesse e a

segurança pública. Diante dessas excepcionalidades, a Lei Federal 8.666/93

autorizou hipóteses em que a realização da competição poderá ser dispensada

através das contratações diretas.

Assim sendo, as exceções ao principio da obrigatoriedade de licitar

estão descritas nos artigos 24 e 25, da Lei n° 8.666/93, e podem se dar por

dispensa ou inexigibilidade de licitação.

No caso em tela, compreende o que estabelece o inciso IV, art, 24

da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993,

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

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,

Pça Emerson Barbosa, n®01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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contados da ocorrência da emergência ou calamidade,

vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

No mesmo sentido, e ainda referindo ao caso em análise, a Lei

Federal 13.979/20, regulamentada pelo Decreto 10.282/20, estipulou que as

medidas previstas na lei deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos

serviços públicos e atividades essenciais, definidos como aqueles

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade,

assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. O Decreto trouxe, ainda,

um rol exemplificativo de serviços e atividades que se enquadrariam nessa

classificação.

Tendo em vista as questões fáticas e técnicas apontadas,

fundamentou-se a pretensão no inciso IV, do artigo 24 da Lei no 8.666/93. No

entanto, conforme pontuado, em razão da especificidade da Lei e sua previsão,

nos casos de contratação decorrente do coronavírus, deverá a área

fundamentar as aquisições abrangidas pelo presente parecer referencial no art.

4', da Lei n' 13.979 de 2020.

Importante observar que a situação pontual e singular que assola o

pais e o mundo recomendou um tratamento diferenciado para as contratações

no afã de minimizar a ocorrência de potenciais prejuízos, em uma ponderação

necessária entre, de um lado, o direito à vida e à saúde individual e coletiva e,

de outro, o principio da economicidade administrativa.

Assim sendo, a dispensa de licitação disciplinada pela Lei n.

13.979/2020 inaugura uma hipótese especifica de contratação direta com uma

finalidade precisa: o necessário enfrentamento da situação decorrente da

ameaça representada pela COVID-19. A dispensa tratada pela novel

legislação, além de possuir destinação especifica, é do tipo temporária, ou

seja, somente pode ser invocada enquanto perdurar a emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Pça Emerson Barbosa, n®01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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Ante o exposto, é evidente que o processo de dispensa de licitação

não exime o cumprimento de etapas formais imprescindíveis num processo de

licitação, estão apenas minimamente relativizados. Indubitavelmente não

estará o administrador desobrigado da obediência aos princípios básicos da

contratação impostos à Administração Pública, devendo, inclusive, obediência

aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade,

igualdade, publicidade e probidade administrativa. Ademais, ressalte-se que o

processo de dispensa de licitação está devidamente instruído, com os

documentos de habilitação e regularidade fiscal da empresa, bem como foi

realizada a apresentação de três orçamentos.

À Superior apreciação

São Desidério-BA, 09 de março de 2021

Ermetina Macedp^^offiro Pereira
OAB/BA n® 241i

Procuradora Geral do Município
Portaria n® 010/2017
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

032/2021. PROCESSO N"" 269/2021

DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para aquisição de testes rápido para COVID-19, para

realização de ações com intuito de ampliar a identificação e monitoramento de casos de

COVID-19, solicitado peia Secretaria Municipai de Saúde de São Desidério-BA.

DA JUSTIFICATIVA

Em 31 de dezembro de 2019, a Representação da OMS na China foi informada de casos de

pneumonia de etiologia desconhecida (causa desconhecida) detectada na cidade de Wuhan,

província de Hubei, na China. Desde então, reveiou-se que o Coronavírus é aitamente patogênico

e pertence a uma grande família viral que causa infecções respiratórias e intestinais em seres

humanos e em animais. Seu período médio de incubação é de 5 dias, com intervaio que pode

chegar até 16 dias.

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou o Coronavírus 2019

(COVID-19) como uma pandemia, ou seja, o vírus atinge a todos os continentes e, há ocorrência

de casos sem sintomas, existindo dificuldade de identificá-los. Isso significa que o vírus circuia

livremente e pode atingir toda a popuiação.

O município de São Desidério implantou um Centro de Atendimento à Covid-19, credenciado pela

Portaria 2.071 de 11 de agosto de 2020, na busca de ampiiação dos diagnósticos e atendimentos

dos casos de Síndrome Gripai, proporcionando maior resoiutividade da assistência a pessoas com

sintomas leves da Covid-19 do município na perspectiva de identificar em tempo oportuno os

casos de Covid-19 e seus contatos, com vistas a fortaiecer a resposta ao enfrentamento da Covid-

19.

A rede de cuidado à saúde tem que estar organizada e permitir a continuidade das ações, a

interação da Vigiiância em Saúde com a Atenção Primária em Saúde é de extrema importância,

pois através das Unidades de Saúde poderão ser reaiizados os rastreamentos dos contactantes

de casos positivos da Covid-19, a fim de quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Com o vírus já

circuiante no município de São Desidério, cresce a necessidade de ampiiarmos o número de

testes para a detecção da doença e conhecimento do verdadeiro número de infectados. O

diagnóstico preciso e correto é fundamentai para propor quaisquer medidas reiacionadas á

prevenção e o prognóstico da infecção, aiém disso o município de São Desidério tem

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
licitacao@saodesiderio.ba.gQv.hr.
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implementado várias medidas educativas de contenção, relacionadas ao distanciamento social, as

campanhas de conscientização, entre outras estratégias fundamentais para o enfrentamento da

COVID-19.

EMPRESA: LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

DO VALOR: R$ 10.000.00 (Dez mil reais).

DA BASE LEGAL

Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.
DA AUTORIZAÇÃO Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,
São Desiderio, 09 de março de 2021.
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

Pça Emerson Barbosa, n^Ol - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
licitacao@.saodesiderio.ba.gov.br.
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EXTRATO PE RATIFICAÇÃO QE DISPENSA DÉLIClfAÇÀO^ No 032/2021

PREFErrURA MUNiaPAL DE SÃO DESIDERIO
CNPJ: 13.655.436-60

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N« 032/2021. PROCESSO 269/2021

DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para aquisição de testes rápido para COVID-19, para

realização de ações com intuito de ampliar a identificação e monitoramento de casos de

COViD-19, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúda de São Desidério-BA.

DA JUSTIFICATIVA

Em 31 de dezembro de 2019, a Representação da OMS na China foi informada de casos de

pneumonia de etiologia desconhecida (causa desconhecida) detectada na cidade de Wuhan,

província de Hubei, na China. Desde então, revelou-se que o Coronavfrus ó altamente patogênico

e pertence a uma grande família vira! que causa Infecções respiratórias e intestinais em seres

humanos e em animais. Seu período médio de incubação è de 5 dias, com intervalo que pode

chegar até 16 dias.

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou o Coronavirus 2019

(C0\/ID-19) como uma pandemia, ou seja, o vírus atinge a todos os continentes e, há ocorrência

de casos sem sintomas, existindo dificuldade de identificá-los. isso significa que o vírus circula

livremente e pode atingir toda a população.

O município de São Desidério implantou um Centro de Atendimento á Covid-19, credenciado pela

Portaria 2.071 de 11 de agosto de 2020, na busca de ampliação dos diagnósticos e atendimentos

dos casos de SIndrome Gripai, proporcionando maior resolutividade da assistência a pessoas com

sintomas leves da Covid-19 do município na perspectiva de identificar em tempo oportuno os

casos de Covid-19 e seus contatos, com vistas a fortalecer a resposta ao enfrentamento da Covid-

19.

A rede de cuidado á saúde tem que estar organizada e permitir a continuidade das ações, a

interação da Vigilância em Saúde com a Atenção Primária em Saúde é de extrema importância,

pois através das Unidades de Saúde poderão ser realizados os rastreamentos dos contactantes

de casos positivos da Covid-19, a fim de quebrar a cadeia de transmissão do virus. Com o vírus já

drculante no município de São Desidério, cresce a necessidade de ampliarmos o número de

testes para a detecção da doença e conhecimento do verdadeiro número de infectados. O

diagnóstico preciso e correto é fundamentai para propor quaisquer medidas relacionadas à

prevenção e o prognóstico da infecção, além disso o município de São Desidério tem

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-214S. E-mail:
licitacao@»aodesiderio.ba.eov.br.

Certifícação Digital: D0ALBNLP-SHJ4TÍBT-4ANAYY39-EJ3NJJDB

Versão eletrônica disponível em: https://saodesiderío.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP n» 2^00-2/2001 de 24/08/2001. que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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implementado várias medidas educativas de contenção, relacionadas ao distanciamento social, as

campanhas de conscientização, entre outras estratégias fundamentais para o enfrentamento da

COVID-19.

EMPRESA: LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

DO VALOR: R$ 10.000.00 (Dez mil reatai.

DA BASE LEGAL

Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.
DA AUTORIZAÇÃO Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
São Desiderío, 09 de março de 2021.
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

Pça Emerson Barbosa, n®01 - Centro, SSo Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
licitacao@sao<les idcrio.ba.gov.br.

Certifícação Digital: D0ALBNLP-SHJ4TIBT-4ANAYY39-EJ3NJJDB
Versão eletrônica disponível em: httpsV/saodeslderío.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP n"2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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