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Fundação Estatal de Atenção A Saúde — Feas 

Dispensa de Licitação 

n° 90/2022 

Objeto: Aquisição emergencial de Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1 ml 

[BR0277934] e Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola lml [BR0273457]. 

Órgão Requisitante: Coordenação de Compras. 

Data da Abertura: 24/11/2022 
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AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSAR 

Protocolo Processo Administrativo n.° 296/2022 

Modalidade Dispensa de Licitação 

Critério Lei 14.133/2021,  art.  75,  III,  alínea a. 

Objeto Aquisição emergencial de atropina 0,5 mg (0,5 mg/ml) ampola 1m1 
e neostigmina 0,5 mg (0,5 mg/ml) ampola 1 ml 

Justificativa: A presente aquisição visa atender, de maneira contingencial, a 
necessidade emergencial de ofertar os insumos necessários a 
atendimentos ofertados aos usuários do SUS, e é de suma 
importância para o funcionamento das instituições sob a demanda 
da Feas. 

Valor R$ 9.510,00 

Prazo de entrega Imediata. 

Declaração de Disponibilidade de Recursos Financeiros 

Declaro que existe previsão financeira 
valor de R$ 9.510,00 (nove mil quinhentos 
celebrado com o município de Curitiba, 
municipal n° 13.663/2010, para atender as 
Em 24/11/2022. 

essor 

para pagamento da despesa da contratação no 
e dez reais) conforme contrato de gestão, 

nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da lei 
metas definidas. 

nilso ank 
Financeiro 

Nomeação de gestor e suplente 

Autorizo de acordo com a legislação vigente e, para assunção das obrigações constantes 
no artigo 17 do decreto municipal n.° 610/2019 e demais correlatos, ficam designados os 
servidores Fabiana Martins  (mat.  1427) e Mariane Bueno de Quadros  (mat.  7115) como 
gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 
Em: 24/11/2022. 

1 C 

Sezifredo Paulo Alves Paz „ 
Diretor-Geral 

Cientes, 
Titular: 
Ass.:  

biana Martins 
01.):.c,r-0,_ "YY1GAIG/Y0 

I 

Suplente: Mariane Bueno de Quadros  
I  Ass.: ,.4c‘or.e. --P> ck. Cwoclço3 . 

24/11/2022. 124/11/2022. 
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DECLARAÇÃO DE AUTORIZADOR DE DESPESA 

Eu, Sezifredo Paulo Alves Paz, no uso de minhas atribuições legais e em 

cumprimento às determinações da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, declaro, 

na qualidade de Diretor Geral da Feas, com fundamento no inciso Ill do artigo 13 de seu 

Estatuto, que existe previsão de receita para fazer frente as despesas para o processo 

administrativo n.° 296/2022, conforme contrato de gestão, celebrado com o município de 

Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da lei municipal n° 13.663/2010, para 

atender as metas definidas. 

Curitiba, 24 de novembro de 2022. 

Diretor-Geral Feas 
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Memorando n° 226 — Compras 18 de novembro de 2022. 

De: Coordenadora de Compras/Feas 

Para: Comissão Permanente de Licitação/Feas 

Referente: Aquisição emergencial de Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1m1 

[BR0277934] e Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1m1 MR0273457]. 

Faz-se necessária a presente aquisição, de forma emergencial, dos 

medicamentos Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1m1 MR0277934] e Neostigmina 

0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1m1 MR0273457] para atender as necessidades das unidades 

da FEAS, uma vez que os itens restaram desertos no Processo Licitatório n.° 150/2022, 

modalidade Pregão Eletrônico. 

Os medicamentos são de suma importância para o tratamento dos pacientes 

internados nas unidades da Feas. Tendo em vista que, a Atropina é utilizada como antídoto 

para intoxicação por organofosforados, carbamatos ou cogumelos muscarinicos e para 

tratar bradicardia sintomática e a Neostigmina é empregada para a reversão do bloqueio  

neuromuscular  induzido por rocurônio ou cisatraciirio em pacientes submetidos à anestesia 

geral. 

Informo que em caráter excepcional, devido à escassez no mercado e as 

diversas negativas de cotação recebidas, o medicamento Atropina a ser adquirido será na 

forma manipulada. Declaro ainda, que por tratar-se de um medicamento manipulado não há 

obrigatoriedade na detenção do Certificado de Registro no Ministério da Saúde estando a 

farmácia licenciada pela Vigilância Sanitária local (VISA) e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). 

0 medicamento Neostigmina também se encontra desabastecido no mercado 

nacional e por esse motivo as empresas apresentaram cotações com valores superiores ao 

estabelecido como valor máximo para o processo licitatório, pregão eletrônico 150/2022. Os 

valores registrados nas Atas de Registro de Pregos e  BPS  (Banco de Preços em Saúde) são 

superiores a seis meses e por este motivo estão inferiores aos praticados atualmente no 

mercado. 

Sendo assim, foram escolhidas para o presente feito as empresas Tha & Thi 

Farmácia de Manipulação Ltda CNPJ: 06.177.615/0001-74, para fornecer o medicamento 

Atropina e Astra Farma Comercio de Material Medico Hospitalar CNPJ: 10.571.984/0001-14, 
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para fornecer o medicamento Neostigmina, uma vez que apresentaram as melhores 

propostas à Feas, possuem o item para entrega única e imediata e as propostas encontram-

se em conformidade com os preços praticados no mercado. 

Por fim, declaro que não há necessidade de firmar contrato com a empresa, pois 

será entrega única. E, ainda, o presente quantitativo visa suprir as necessidades da Feas 

por 90 dias ou até que se finalize novo processo licitatório. 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras Feas 
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Estudo técnico preliminar 

Objeto 

Aquisição emergencial de atropina 0,5 mg (0,5 mg/ml) ampola 1m1 e 

neostigmina 0,5 mg (0,5 mg/ml) ampola 1 ml. 

Descrição da necessidade 

Faz-se necessária a presente aquisição, de forma emergencial, dos medicamentos 

Atropina 0,5 mg (0,5 mg/ml) ampola 1m1 [BR0277934] e Neostigmina 0,5 mg (0,5 mg/ml) 

ampola 1m1 [BR0273457] para atender as necessidades das unidades da FEAS, uma vez que 

os itens restaram desertos no Processo Licitatório n.° 150/2022, modalidade Pregão Eletrônico. 

Os medicamentos são de suma importância para o tratamento dos pacientes 

internados nas unidades da Feas. Tendo em vista que, a Atropina é utilizada como antídoto 

para intoxicação por organofosforados, carbamatos ou cogumelos muscarinicos e para tratar 

bradicardia sintomática e a Neostigmina 6 empregada para a reversão do bloqueio  

neuromuscular  induzido por rocurônio ou cisatracOrio em pacientes submetidos à anestesia 

geral. 

Corrobora para a aquisição emergencial o nível critico dos estoques deste 

produto, conforme dados extraídos do sistema Ta sy, em anexo demonstrados. 

Em suma, a necessidade é a que segue: item deserto; item com estoque critico; 

necessidade de atendimento à demanda dos usuários do SUS.  

Area  requisitante 

Coordenação de compras. 

Descrição dos requisitos da contratação 

Abastecimento dos estoques com garantia da manutenção das atividades 

essenciais ao atendimento dos pacientes SUS. 

0 transporte dos medicamentos deverá ser feito dentro do preconizado para 

estes produtos e devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura. No caso 

de produtos termolábeis, a embalagem e os controles de temperatura devem ser 

apropriados para garantir a integridade do produto. 
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0 texto e demais exigências legais previstas para o cartucho, rotula 

embalagem devem estar em conformidade com a legislação vigente do Ministér 

e Código de Defesa do Consumidor. 

Quando for cotado Medicamento Genérico, esta indicação 

informada, em atendimento ao artigo 2°, § 2° da Lei n.° 9.787/99 de 11 de fevere 

Os dados constantes na identificação da embalagem de  transport  

refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, e 

corresponder ao conteúdo interno da mesma, ou seja, às embalagens pri 

consumo. 

em, bula e 

da Saúde 

everá ser 

ro de 1999. 

no que se 

deverão 

árias e de 

envelopes, 

prazo de 

As embalagens primárias individuais dos medicamentos (ampolas, 

blisteres, e frascos) devem apresentar o número do lote, data de fabricação 

validade, denominação genérica do produto e concentração. 

As embalagens múltiplas (embalagem hospitalar) devem ser acomp 

no mínimo 1 (uma) bula. 

Os medicamentos ofertados devem atender ás especificações físico 

microbiológicas (quando for o caso), preconizadas para medicamento/forma f 

quanto à identidade, teor/potência, uniformidade de conteúdo, biodis 

esterilidade, entre outras. 

Por ocasião da entrega, somente serão recebidos os  pro  

apresentarem no mínimo os seguintes prazos de validade: 

Os lotes a serem entregues deverão ser divididos equitativamente 

ao quantitativo da parcela. Portanto, nas notas fiscais deverá vir discriminado o 

entregue de cada lote de todos os produtos entregues, conforme Portaria n. 

produtos que não atenderem a especificação do prazo de validade s6 p 

recebidos mediante carta de comprometimento ou termo de responsabilidad 

assegurando total garantia dos produtos enviados caso estes não sejam consu 

data de vencimento. 

Caso o laboratório fabricante ou medicamento venha a ser int 

empresa fornecedora deverá substituir o medicamento por outro com a mesma 

e concentração, devendo previamente obter a homologação da Feas para 

proposto para substituição, sem custos adicionais de quaisquer espécies. 

químicas e 

rmacêutica 

nibilidade, 

nhadas de  

utos que 

m relação 

uantitativo 

02/98. Os 

derão ser 

por troca 

idos até a 

rditado, a 

mposigão 

o produto 
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No caso do produto apresentar alterações em sua composição, aspecto,  etc.,  ou 

mesmo havendo denúncias provenientes dos profissionais da Feas, a empresa será 

contatada e deverá providenciar análise do produto em Laboratórios analítico certificadores 

habilitados para atestar a conformidade ás exigências e requisitos de qualidade a serem 

cumpridos por fabricantes e fornecedores dos mesmos. No caso de discordância, a Feas se 

reserva o direito de realizar a análise sendo que o ônus da mesma será de inteira 

responsabilidade do fornecedor. 

As embalagens de transporte devem apresentar condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento máximo,  etc.).  

No caso de produtos acondicionados em bisnagas, as mesmas deverão 

apresentar lacre no bico de dispensação e tampa com dispositivo para seu rompimento. Os 

aplicadores que acompanham cremes, pomadas ou geleias ginecológicas devem estar 

protegidos por material adequado e convenientemente selados. 

Os medicamentos que necessitem de acessórios para sua aplicação ou 

administração devem vir acompanhados dos mesmos, incluindo os respectivos diluentes, 

filtros, aplicadores, bocais,  etc.,  sem quaisquer custos adicionais. 

As ampolas das soluções parenterais de pequeno volume (SPPV) devem 

obedecer ao disposto nas resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — 

ANVISA: RDC n.° 9 de 02/01/2001 e RDC n.° 333 de 19/11/2003. 

Não poderão ser modificadas as quantidades, unidades e especificações do 

objeto licitado. 

Caso o laboratório fabricante ou o produto venham a ser interditados, a empresa 

vencedora deverá substituir o produto por outro com a mesma composição e concentração, 

devendo previamente obter a homologação da Feas para o produto proposto para 

substituição, sem custo adicionais. 

A numeração e identificação dos produtos importados deverão seguir o padrão 

brasileiro. 

As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento,  etc.).  

Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens originais de seu 

fabricante, contendo todas as identificaçÕes, quanto As características, validade do produto 

e a sua procedência. Texto em português. 
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As licitantes deverão observar todas as características (descrição) d s produtos 

solicitados. Se no momento da entrega, os produtos não corresponderem às esp cificações 

solicitadas fica a empresa obrigada a efetuar a troca dos mesmos, dentro do pe I fodo de 48 

h (quarenta e oito horas), sem ônus à Feas, caso em que não ocorrendo A toca, fica a 

empresa sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. 

ci 

 A empresa deve estar em dia com as obrigações sanitárias para si e ara o item i 

ofertado, a saber, 1. — registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho egional de 

Farmácia; 2. — licença sanitária da empresa licitante; 3. — certificado de registro o produto 

no Ministério da Saúde (para o medicamento atropina é dispensado por tratar-se de 

medicamento manipulado, conforme memorando anexo); 4. autorização de funcionamento 

da empresa licitante; e 5. autorização especial de funcionamento da empresa  licit  nte. 

Levantamento de mercado 

Os itens solicitados constituem-se em produtos já padronizados na Feas, e são 

por esta comumente comprados; visam atender às necessidades das Unidades 

Hospitalares na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Como já dito, 

utilizados no atendimento dos usuários do SUS. 

Descrição da solução como um todo 

Atropina 0,5 mg (0,5 mg/ml) ampola 1m1 [BR0277934] e Neostigmi a 0,5 mg 

(0,5 mg/ml) ampola 1m1 [BR0273457]: atropina é utilizada como antídoto para intoxicação 

por organofosforados, carbamatos ou cogumelos muscarinicos e para tratar Dradicardia 

sintomática e a neostigmina é empregada para a reversão do bloqueio  neuromuscular  

induzido por rocur6nio ou cisatracOrio em pacientes submetidos à anestesia geral 

Prazo e local de entrega 

A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 (qu ze) dias 

consecutivos a partir do recebimento da Ordem de Compra, em qualquer das un ades sob 

gestão da Feas, a saber: 

• Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns — Hiza: localizado na Rua Lothário; :outin, n.° 

90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 
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Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na Rua Jussara, n.° 2.234, 

Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná; 

Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara — UPA Tatuquara: localizada na Rua 

Jornalista  Emilio  Zolá Florenzano, n.° 835, Tatuquara, Curitiba, Paraná; 

• Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha — UPA Fazendinha localizada na Rua 

Carlos Klemtz, n.° 1883, bairro Fazendinha, Curitiba PR; 

• Almoxarifado Feas: localizado na Rua Cyro Correia Pereira, n.° 667, Cidade 

Industrial de Curitiba, (Condomínio empresarial Valentini — Barracão 07a), Curitiba, 

Paraná; 

UPA CIC: localizada na Rua Senador Accioly Filho, n.° 3370, Cidade Industrial de 

Curitiba, Curitiba, Paraná; 

UPA Boqueirão: localizada na Rua Professora Maria de Assumpção, n.° 2590 — 

Boqueirão, Curitiba, Paraná; 

Qualificação técnica e documentos para habilitação 

As documentações necessárias de qualificação técnica e habilitação são as 

mesmas constantes na licitação de origem. 

13.14. Habilitação jurídica: 

13.14.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Em-

presas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

13.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

13.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsa-

bilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamen-

te registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento compro-

batório de seus administradores; 

13.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial 

ou agência; 
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13.14.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indi ação dos 

seus administradores; 

13.14.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comer ial ou ins-

crito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o rgistro de 

que trata o  art.  107 da Lei n°5.764, de 1971; 

13.14.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

Pais: decreto de autorização; 

13.14.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alte-

rações ou da consolidação respectiva; 

13.15. Regularidade fiscal e trabalhista: 

13.15.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

13.15.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°1.751, 

  

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

13.15.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo ce Serviço 

(FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a ustiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 

13.15.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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13.15.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

13.15.7. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos 

Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa 

de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do 

Município do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei; 

13.15.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

Estimativa das quantidades a serem contratadas 

1.200 unidades de atropina e 1.500 unidades de neostigmina. 

Para os produtos aqui definidos, foram avaliados o uso, o consumo e o valor, de 

forma que possamos manter os estoques sem gerar possível excesso de estoque e 

comprando os itens mais fundamentais ao suporte avançado de vida. 

Ademais, a compra destina-se a manter os estoques abastecidos até que se 

normalize o fornecimento advindo de licitação. 

Estimativa do valor da contratação 

Em pesquisa ao mercado a presente contratação, em sua totalidade, se dará no 

importe de R$ 9.510,00. 

Justificativa para o parcelamento ou não da solução 

A aquisição será única e imediada, dado o quantitativo, o valor, e a logística de 

armazenamento e distribuição do item, bem como, a própria natureza desta compra. 

Contratações correlatas e/ou interdependentes 

0 presente processo independe de outras licitações. 
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Alinhamento entre a contratação e o planejamento 

A presente contratação alinha-se com o planejamento institucional 

mais adequada de atender ás reais necessidades da Feas, uma vez que 

reposição de medicamentos quando necessários para o mantimento da 

assistenciais. 

Definição do modelo de contratação 

A contratação em tela se dará por aquisição emergencial única. 

Recursos orçamentários 

As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão p 

recursos próprios da Feas (CNPJ 14.814.139.0001-83), previstos em seu 

recebiveis através de Contrato de Gestão celebrado com o Município de C 

atender as metas definidas. 

é a forma 

ossibilita a 

atividades 

conta de 

rçamento, 

itiba, para 

Classificação dos bens comuns 

Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de d 

e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de esp 

usuais do mercado. Assim sendo, os materiais a serem adquiridos através  des  

enquadram no que determina a lei, sendo objetos comuns, os quais corresp 

padrões de mercado de forma que possibilitam concorrência entre os fornecedor 

Formalização de contrato 

Saliente-se que os itens serão entregues em uma única vez em su 

do quantitativo, e que, desta forma, não se mostra vantajoso a confecção de 

fornecimento (a própria ordem de compra cumpre esta função, em sua corre 

com uma nota de empenho). 

sempenho 

cificações 

termo se 

ndem aos 

S.  

totalidade 

ntrato de 

ondência 

Apresentação do custo-beneficio 

Com a presente aquisição espera-se suprir a demanda dos medica 

especial acetilcisteina objeto do presente feito de modo que não ocorra desaba 

ocasionando a interrupção dos atendimentos assistenciais. 

ntos, em 

tecimento 
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Resultados pretendidos 

Pretende-se com a presente aquisição manter abastecimento das unidades 

hospitalares sob a gestão da Feas, e fazer reposição dos estoques para o devido 

atendimento à população. 

Providências a serem adotadas 

A presente aquisição não requer providencias prévias. 

Possíveis impactos ambientais 

Eventuais descartes de medicações vencidas ou danificadas serão 

feitos de acordo com a legislação vigente para produtos químicos, por empresa 

especializada, conforme RDC 222/2018. 

Declaração de viabilidade 

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação. 

Justificativa da viabilidade 

Esta equipe de planejamento da contratação considera a aquisição viável, 

justificada pelo levantamento das necessidades bem como pelo levantamento de mercado, 

todos acima expostos. 

Responsáveis 

Fabiana Martins (matricula funcional 1427) e Mariane Bueno de Quadros (matri- 

cula funcional 7115). 

Curitiba, 24 de novembro de 2022. 

Fabiana Martins 
Coordenadora de Compras Feas 
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Jo 

Dispensa de licitação 

Solicito a instauração de processo de dispensa de licitação para contratação 

com as empresas Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda., CNPJ: 06.177.615/0001-74, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede A Av. Pedro Bueno, Jabaquara — São Paulo/SP, 

CEP 04.342-000 e Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar, CNPJ: 

10.571.984/0001-14, pessoa jurídica de direito privado, com sede 6 Rua Geraldo dos Reis, 

80, Pouso Alegre/MG, CEP 37.555-202. 

com fundamento no artigo 75, inciso Ill alínea a), da Lei 14.133/2021. 

Do Objeto: 

Aquisição emergencial de Atropina 0,5mg (0,5mg/ml) ampola iml [BR0277934] e 

Neostigmina 0,5mg (0,5mg/ml) ampola lml MR02734571  

Da justificativa para a aquisição 

Esta aquisição se faz necessária para atender, de maneira contingencial, a 

necessidade emergencial de ofertar os medicamentos necessários ao atendimento 

hospitalar aos pacientes do SUS atendidos pela Feas. 

A Coordenadora de Compras da Feas fez detalhada justificativa em que explana 

o uso médico destes produtos, bem como sua imprescindibilidade, para o cumprimento das 

responsabilidades, em especial, o atendimento A saúde de qualidade e seguro. 

Informa também a situação que ocasionou a necessidade emergencial da 

compra, a saber a licitação anterior infrutífera, aliada a não possibilidade de seu 

refazimento, advinda da necessidade imediata de reposição dos itens, dado o consumo 

mensal e o nível critico dos estoques. 

Por tempo e espaço remetemos o leitor a tais documentos que se encontram em 

anexo, e comprovam as afirmações. 

Importante salientar que a presente situação de emergência não é fruto de falta 

de planejamento da Feas, afinal as providências para compra foram tomadas. É neste 

cenário que não se pode mais aguardar outra solução que não a entrega do fornecedor que 

possui os itens em seu estoque, sob risco de ocasionar prejuízos à saúde pública. 

Cumpre salientar que os itens serão entregues em uma única vez em sua 

totalidade do quantitativo, e que, desta forma, não se mostra vantajoso a confecção de  

1 
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contrato de fornecimento (a própria ordem de compra cumpre esta função 

correspondência com uma nota de empenho). 

em sua 

  

Da justificativa do pedido de dispensa 

Justifico o presente pedido de dispensa de licitação por entender que presente 

contratação se enquadra no artigo 75, inciso  III  alínea a), da Lei 14.133/2021, uni vez que 

houve licitação infrutífera e, com isso, o prejuízo do planejamento da Feas, e ortanto a 

emergencialidade da aquisição dos produtos. Eis o detalhamento destas razões: 

De o item ser de suma importância, pois a Atropina é utilizada com antídoto 

para intoxicação por organofosforados, carbamatos ou cogumelos muscarinic s e para 

tratar bradicardia sintomática e a Neostigmina é empregada para a reversão dcl bloqueio  

neuromuscular  induzido por rocur6nio ou cisatracúrio em pacientes submetidos A anestesia 

geral. 

Da necessidade de proporcionar a continuidade do atendimento aos pacientes 

do SUS nas unidades geridas pela Feas, ofertando os medicamentos necessarios para 

oferta de atendimento de qualidade; 

Do planejamento anual da compra do item ter sido prejudicado dado o fracasso 

de licitação anterior, acrescido da não possibilidade do aguardo de nova licitação, dada a 

pressão nos estoques. 

De a presente aquisição ser suficiente para atender a demanda da Feas, sem 

ocasionar prejuízo A saúde pública, até que se normalizem as compras programadas, seja, 

respeita-se o ditame legal.' 

Ademais, cabe informar que o medicamento objeto desta aquisição será 

fornecido por empresa devidamente habilitada, que mantém sua regularidade fiscal e 

trabalhista, bem como oferta item devidamente aprovado pela Feas, conforme documentos 

que seguem em anexo. 

Outrossim, o preço constante neste processo de dispensa está de acordo os 

praticados no mercado conforme referencial de preços. 

Tendo em vista as razões acima expostas reafirmo a decisão pela adoção da 

modalidade de Dispensa de Licitação, uma vez que o tempo requerido pelas demais 

modalidades licitatórias invariavelmente acarretariam prejuízo não só A Administração 

1  Art.  75. É dispensável a licitação: Ill — para contratação que mantenha todas as condições definidas em 
edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação: 
a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas; 

2 
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Pública, mas principalmente à saúde dos usuários do SUS atendidos por esta Fundação, 

sujeitos de direito de sua atenção e razão maior de sua existência. 

Da escolha do fornecedor 

Recebemos proposta de preços de várias empresas. Escolheu-se a proposta 

apresentada pelas empresas Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda CNPJ: 

06.177.615/0001-74, para fornecer o medicamento Atropina e Astra Farma Comércio de 

Material Médico Hospitalar CNPJ: 10.571.984/0001-14, para fornecer o medicamento 

Neostigmina, tendo em vista o menor prego ofertado entre os orçamentos, além da total 

adequabilidade da proposta frente as necessidades da Feas, sem olvidar da disponibilidade 

de fornecimento imediato do produto, além da regularidade da empresa e do item. 

Dos valores  

Item Código Codigo BR Material 
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Manor  
.Preço 

Valer 
Total 

1 561 BR0277934 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1m1  amp  7.000 1.200 2,8233 4,5000 2,8000 3.360,00 
2 1583 BR0273457 Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1m1  amp  6.000 1.500 1,3537 1,0900 4,1000 6.150,00 

TOTAL 9.510,00 

Das outras cotações 

As demais cotações apresentam-se com preços superiores ao acima exposto e 

escolhida neste processo. Todos os detalhes se encontram na planilha comparativa e 

respectivos orçamentos anexados ao feito. 

Do atendimento dos requisitos do parágrafo  Calico  do artigo 75, § 6° da Lei 

14.133/2021 

A razão da escolha pela empresa acima exposta está pautada em sua 

disponibilidade de fornecer o medicamento objeto deste feito, dentro do cronograma 
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apresentado pela Feas, atendendo aos prazos, bem como as demais ondições 

apresentadas; 

Com relação à proposta apresentada pela empresa citada, demonstra-

mais vantajosa à Feas, na medida em que os valores contratados são infe 

propostos pelas demais empresas, conforme referencial de preços anexo aos a 

de sua total adequabilidade. 

Ademais, constatou-se que os preços apresentados estão de acor 

praticados no mercado. 

Por fim, essa contratação tem o objetivo de manter a continuidade 

público, e observa os valores praticados pelo mercado na forma do  art.  

14.133/2021 e adotada as providências necessárias para a refazimento e  co  

processo licitatório. 

e como a 

ores aos 

tos, além 

o serviço 

3 da Lei 

lusão de 

Do fiscal e gestor do contrato: 

Ficam designados os servidores Fabiana Martins  (mat.  1427) e  Mari  

de Quadros  (mat.  7115) como gestor e suplente, respectivamente, com a c 

envolvidos. 

Curitiba, 24 de novembro de 2022. 

OYO- 
Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras Feas 
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Termo de Referência 

1. Objeto. 

Aquisição emergencial de atropina 0,5 mg (0,5 mg/ml) ampola 1m1 e neostigmina 0,5 

mg (0,5 mg/ml) ampola 1 ml 

2. Fundamentação Simplificada. 

Lei 14.133/2021,  art.  75,  III  alínea a)1. 

3. Justificativa simplificada. 

Itens desertos no pregão eletrônico 150/2022. Estoques críticos. Atendimento de 

situação emergencial. 

4. Descrição resumida da solução apresentada (descritivo técnico dos produtos; 

quantidades). 

Atropina 0,5 mg (0,5 mg/ml) ampola 1m1 [BR0277934] 

Quantidade: 1.200 ampolas 

Neostigmina 0,5 mg (0,5 mg/ml) ampola 1m1 [BR0273457] 

Quantidade: 1.500 ampolas 

5. Critério de Julgamento. 

Menor preço. 

6. Requisitos da contratação; obrigações da contratada; critérios de medição e 

pagamento. 

1. 0 transporte dos medicamentos deverá ser feito dentro do preconizado para estes 

produtos e devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura. No caso 

1 Art.  75.  III  — para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há 
menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação: 

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas; 
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evem ser 

m, bula e 

istério da 

mada, em 

de produtos termolábeis, a embalagem e os controles de temperatura 

apropriados para garantir a integridade do produto. 

  

R. Cap. Argemiro  Monteiro  W  

Capão Raso 
CE 

www.feas.cur 

2. 0 texto e demais exigências legais previstas para o cartucho, rotulag 

embalagem devem estar em conformidade com a legislação vigente do Mi 

Saúde e Código de Defesa do Consumidor. 

3. Quando for cotado Medicamento Genérico, esta indicação deverá ser  info  

atendimento ao artigo 2°, § 2° da Lei n.° 9.787/99 de 11 de fevereiro de 199 

4. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no qur se refere 

a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, et J., deverão 

corresponder ao conteúdo interno da mesma, ou seja, As embalagens  ph Arias  e de 

consumo. 

5. As embalagens primárias individuais dos medicamentos (ampolas, 

blisteres, e frascos) devem apresentar o número do lote, data de fabricação 

validade, denominação genérica do produto e concentração. 

6. As embalagens múltiplas (embalagem hospitalar) devem ser acompanh 

mil-limo 1 (uma) bula. 

7. Os medicamentos ofertados devem atender As especificações fisico-

microbiológicas (quando for o caso), preconizadas para medica 

farmacêutica quanto A identidade, teor/potência, uniformidade de 

biodisponibilidade, esterilidade, entre outras. 

8. Por ocasião da entrega, somente serão recebidos os produtos que apre 

mínimo os seguintes prazos de validade: 

9. Os lotes a serem entregues deverão ser divididos equitativamente em 

quantitativo da parcela. Portanto, nas notas fiscais deverá vir dis 

nvelopes, 

e prazo de 

das de no 

• 

uimicas e 

ento/form a 

conteúdo, 

ntarem no  

relação ao 

iminado o 
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quantitativo entregue de cada lote de todos os produtos entregues, conforme Portaria 

n.° 802/98. Os produtos que não atenderem a especificação do prazo de validade só 

poderão ser recebidos mediante carta de comprometimento ou termo de 

responsabilidade por troca assegurando total garantia dos produtos enviados caso 

estes não sejam consumidos até a data de vencimento. 

10. Caso o Laboratório Fabricante ou medicamento venha a ser interditado, a empresa 

fornecedora deverá substituir o medicamento por outro com a mesma composição e 

concentração, devendo previamente obter a homologação da Feas para o produto 

proposto para substituição, sem custos adicionais de quaisquer espécies. 

11. No caso do produto apresentar alterações em sua composição, aspecto,  etc.,  ou 

mesmo havendo denúncias provenientes dos profissionais da Feas, a empresa será 

contatada e deverá providenciar análise do produto em Laboratórios analitico-

certificadores habilitados para atestar a conformidade As exigências e requisitos de 

qualidade a serem cumpridos por fabricantes e fornecedores dos mesmos. No caso de 

discordância, a Feas se reserva o direito de realizar a análise sendo que o ônus da 

mesma será de inteira responsabilidade do fornecedor. 

12. As embalagens de transporte devem apresentar condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento máximo,  etc.).  

13. No caso de produtos acondicionados em bisnagas, as mesmas deverão 

apresentar lacre no bico de dispensagão e tampa com dispositivo para seu 

rompimento. Os aplicadores que acompanham cremes, pomadas ou geleias 

ginecológicas devem estar protegidos por material adequado e convenientemente 

selados. 

14. Os medicamentos que necessitem de acessórios para sua aplicação ou 

administração devem vir acompanhados dos mesmos, incluindo os respectivos 

diluentes, filtros, aplicadores, bocais,  etc.,  sem quaisquer custos adicionais. 
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As ampolas das soluções parenterais de pequeno volume (SPPV) devem o 

disposto nas resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — AN 

n.° 9 de 02/01/2001 e RDC n.° 333 de 19/11/2003. 

Não poderão ser modificadas as quantidades, unidades e especificações 

licitado. 

edecer ao 

/ISA: RDC 

do objeto 

15. Caso o laboratório fabricante ou o produto venham a ser interditados, a empresa 

vencedora deverá substituir o produto por outro com a mesma composição e 

concentração, devendo previamente obter a homologação da Feas para o produto 

proposto para substituição, sem custo adicionais. 

16. A numeração e identificação dos produtos importados deverão seguir o padrão 

brasileiro. 

17. As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento,  etc.).  

18. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens originais de seu 

fabricante, contendo todas as identificações, quanto ás características, )alidade do 

produto e a sua procedência. Texto em português. 

19. As licitantes deverão observar todas as características (descrição) d 

solicitados. Se no momento da entrega, os produtos não correspo 

especificações solicitadas fica a empresa obrigada a efetuar a troca do 

dentro do período de 48 h (quarenta e oito horas), sem ônus à Feas, caso 

ocorrendo à troca, fica a empresa sujeita As penalidades previstas n 

Embasamento. 

S produtos 

derem ás 

mesmos, 

m que não 

Edital de 

20. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias ccl nsecutivos 

a partir do recebimento da Ordem de Compra, em qualquer das unidades ob gestão 

da Feas, a saber: 
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21. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias consecutivos 

a partir do recebimento da Ordem de Compra, em qualquer das unidades sob gestão 

da Feas, a saber: 

Validade total do produto Mínimo remanescente requerido para 

aceitação quando da entrega 

3 a 5 anos 24 meses 

1 ano 8 meses 

2 anos 18 meses 

1. Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns — Hiza: localizado na Rua Lothário  

Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na Rua Jussara, n.° 

2.234, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná; 

3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara — UPA Tatuquara: localizada 

na Rua Jornalista  Emilio  Zolá Florenzano, n.° 835, Tatuquara, Curitiba, Paraná; 

4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha — UPA Fazendinha localizada 

na Rua Carlos Klemtz, n.° 1883, bairro Fazendinha, Curitiba PR, CEP: 81020-

430 

5. Almoxarifado Feas: localizado na Rua Cyro Correia Pereira, n.° 667, Cidade 

Industrial de Curitiba, (Condomínio empresarial Valentini — Barracão 07'), 

Curitiba, Paraná; 

6. UPA CIC: localizada na Rua Senador Accioly Filho, n.° 3370, Cidade Industrial 

de Curitiba, Curitiba, Paraná; 

7. UPA Boqueirão: localizada na Rua Professora Maria de Assumpção, n.° 2590 

— Boqueirão, Curitiba, Paraná; 
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22. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas n 

Compra, no horário das 08 h ás 11h30min e das 13 h às 16h30min de 

sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos,  tax  

presentes ás Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-6 em m' 

seguinte ao vencimento deste prazo. 

23. As proponentes deverão cumprir o solicitado neste Anexo,  so  

desclassificação dos itens. 

5. Documentos exigidos para a classificação 

Ordem de 

segunda a 

ou outros 

ra no dia 

pena de 

1. Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho egional de 

Farmácia, dentro de seu prazo de validade. 

2. Licença sanitária da empresa licitante (dentro de seu prazo 

ou documento equivalente na forma da lei, para empresas sediad 

aonde o sistema de saúde não seja municipalizado. Nos locai 

sejam mais emitidos tais documentos, as empresas deverão apre 

autenticada do deferimento publicado em Diário Oficial. 

3. Certificado de registro do produto no Ministério da Saúd 

seu prazo de validade) ou Solicitação de Revalidação dentr 

previsto em lei ou ainda do Certificado de Isenção de Registro, 

CASO (o Número de Registro do Produto no Ministério da S 

corresponder Aquele concedido para a embalagem cotada. Não s 

números de protocolos de registro; somente serão aceitos 

protocolos de revalidação de registro). 

*PARA 0 MEDICAMENTO ATROPINA, POR TRATAR-S 

MEDICAMENTO MANIPULADO, NÃO HÁ OBRIGA TORI 

DETENÇÃO. 

validade), 

s em locais 

onde não 

entar cópia 

(dentro de 

do prazo 

SE FOR 0 

de deverá 

rão aceitos 

úmeros de 

DE UM 

ADE NA 
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Serão ainda, objeto de consulta nos  sites  oficiais, por parte do setor técnico responsável da 

Feas, os seguintes documentos: 

4. Autorização de funcionamento da empresa licitante, concedida pelo 

Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da sua publicação no Diário Oficial 

da União. 

5. Autorização especial de funcionamento da empresa licitante, para 

fornecimento de medicamentos controlados pela Portaria 344/98, concedida 

pelo Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua publicação no Diário 

Oficial da União. 

6. Para atendimento dos itens acima, as distribuidoras de medicamentos 

deverão atender ao contido no artigo 23, parágrafos 70  e 8° da Lei N° 

9782/99. Caso a renovação da Autorização de Funcionamento e/ou 

Autorização de Funcionamento Especial ainda não tenha(m) sido publicada(s) 

pela AN VISA, serão aceitas cópias dos protocolos de renovação, 

acompanhado de os comprovantes de pagamento das taxas de fiscalização 

previstas no anexo II da referida Lei, acompanhada da cópia da Autorização 

de Funcionamento Anterior. 

7. As empresas licitantes deverão cotar os produtos de acordo com o 

estabelecido na Autorização de Funcionamento, ou seja, respeitando o tipo 

de autorização (produto para saúde, saneante, cosmético, medicamento, 

medicamentos especiais), atividades e classes constantes na AFE. 

8. A não apresentação dos documentos solicitados acarretará na 

desclassificação dos respectivos itens. Da mesma forma, na consulta aos  

sites  oficiais, caso seja constatada alguma irregularidade haverá a respectiva 

desclassificação. 

6. Da proteção de dados 

Página 7 de 9 



Capão  Ras 
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www.feas.cu  

Feas 

nderley, 161 
3° andar 

— Curitiba/PR 
P 81.130-160 
1) 3316-5927 
tiba.pr.gov.br  

R. Cap. Argemiro  Monteiro 

1. A Contratada, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presen 

em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados  Pe  

determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em 

Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de  dad  

pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o q 

dados da Contratante. No manuseio dos dados a Contratada deverá: 

1.1. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnica 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente,  pa  

proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, 

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

1.2. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangi 

permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não pode 

copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por 

contratante; 

1.3. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a ter,  

exceção da prévia autorização por escrito da contratante, quer direta ou  in  

Caso a contratada seja obrigada por determinação legal a fornecer dado 

uma autoridade pública, deverá informar previamente a contratante  pa  

tome as medidas que julgar cabíveis; 

1.4. Notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da o 

qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das dispo-

relativas à proteção de Dados Pessoais pela Contratada, seus  fund  

terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro: A CONTRATADA será integralmente responsável pelo  

de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressa cimento do 

pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta A CONTRATA TE e/ou a 

terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer 

das cláusulas previstas neste capitulo quanto à proteção e uso dos dados essoais. 

Paragrafo segundo: Encerrada a vigência do contrato ou não ha endo mais 

necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a C TRATA DA 

interromperá o tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob  ins  uções e na 

medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamen os Dados 

e Contrato 
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Feas TT  

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feas.curitiba.or.goy.br  

Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro 

qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou 

outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro: A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas 

as medidas técnicas de segurança da informação, disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e independente, 

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que tenha 

ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma 

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA." 

e 

7. Do pagamento 

7.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de trinta dias após a entrega dos 

produtos e a avaliação completa e total dos itens pelo Almoxarifado, mediante 

apresentação da nota fiscal emitida pela contratada. 

7.2. A empresa deverá apresentar notas fiscais de acordo com o contido na Ordem de 

Compra recebida, a fim de que se possam efetuar os pagamentos correspondentes. 

8. Penalidades 

Conforme legislação vigente. 

Curitiba, 24 de novembro de 2022. 

- 1ah)t,k;-Vsi3  
Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras Feas 
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ciente,  

or  Administrativo  Financei 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Declaramos, conforme contido no  Art.  28 do Decreto Municipal 610/2019 que, os pregos praticados neste processo estão de acordo com os praticados no Mercado 

OBJETO: Aquisição de Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1m1 e Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1m1 para a Fundação Estatal de Atenção à Sadde 

Item Código Código BR Material 
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Menor 
Prego Total 

1 561 BR0277934 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola lml  amp  7.000 1200. Negativa Negativa Negativa 2,8000 4,5000 2,8000 3,4100 2,8233 4,5000 2,8000 3.360,00 
2 1583 BR0273457 Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1m1  amp  6.000 1.500 4,1000 Negativa Negativa Negativa Negativa 1,7700 1,5700 0,9800 1,3537 1,0900 4,1000 8.150,00 

TOTAL 9.510,00 
Total apresentado: R$ 9.510,00 (Nove mil, quinhentos e dez reais) 

Curitiba, 18 de novembro de 2022. 

Fabiana Martins 
C rdenadora de Compras •••• 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 
Pregão No 00150/2022 (SRP) - (Decreto No 10.024/2019) 

Data 

03/11/2022 09:07:40  

Eventos do Item 

Evento 

Homologado 

Nome Observações 

JULIANO EUGENIO DA SILVA 

Observações 

1 Homologado  

Item: 18 
Descrição:  Paracetamol  
Descrição Complementar:  Paracetamol  Dosagem Solução Oral: 200 MG/ML, Apresentação: Solução Oral 
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 5.000 Unidade de fornecimento: Frasco 15,00 ML 

Eventos do Item 

Evento , Data 

Adjudicado 
20/10/2022 

16:50:18  

:Nome '  

03/11/2022 
09:07:41 

JULIANO 
EUGENIO DA 

SILVA 

Evento Data 

Cancelado no 19/10/2022 
julgamento 16:09:28 

Homologado 
03/11/2022 

09:05:55 

Item: Z 
Descrição: Atropina Sulfato 
Descrição Complementar: Atropina Sulfato Uso: Solução Injetável , Dosagem: 0,50 MG/M 
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 5.000 Unidade de fornecimento: Ampola 1,00 ML 
Valor Máximo Aceitável: R$ 2,8233 Intervalo Mínimo entre Lances: -  
Situação: Cancelado por inexistência de proposta 

Observações 

Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as 
propostas desclassificadas: item fracassado. 

Nome  

: 

JULIANO EUGENIO 
DA SILVA 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livegao/temiohom.asp?prgcod=108... Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPR DO GOVERNO http://comprasnagov.br/livre/Pregao/tennohom.asp?prgcod=108...  

Descrição: Metronidazol 
Descrição Complementar: Metronidazol Dosagem: 250 Mg 
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 8.000 
Valor  Maximo  Aceitável: R$ 0,2335 
Situação: Homologado 

Adjudicado para: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R$ 
0,1450 e a quantidade de 8.000 Comprimido. 

Unidade de fornecimento: Comprimido 
Intervalo Mínimo entre Lances: - 

As 09:05 horas do dia 03 de novembro de 2022,  epos  constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. JULIANO EUGENIO DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo no 
242.2022, Pregão no 00150/2022. 

Eventos do Item 

Eventé..  • Data Nome 

20/10/2022 
16:50:15 

Observações 

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROMEFARMA 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 

81.706.251/0001-98, Melhor lance: R$ 0,1450 
Adjudicado 

Resultado da Homologação 
1Homologad 

03/11/2022 
09:07:32 

JULIANO ! 
EUGENIO DA 

SILVA 
Item: I 
Descrição: Amicacina sulfato 
Descrição Complementar: Amicacina Sulfato Indicação: Solução Injetável , Dosagem: 250 MG/M 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferencia: Não 
Quantidade: 7.000 Unidade de fornecimento: Ampola 2,00 ML 
Valor Máximo Aceitável: R$ 4,2124 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Cancelado no julgamento 

Eventos do Item  

Item: 16 
Descrição: Neostigmina Metilsulfato 
Descrição Complementar: Neostigmina Metilsulfato Apresentação: Solução Injetável , Dosagem: 0,5 MG/M 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferencia: Não 
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Ampola 1,00 ML 
Valor  Maximo  Aceitável: R$ 1,3537 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Cancelado por inexistência de proposta 

Descrição: Ocitocina 
Descrição Complementar: Ocitocina Indicação: Solução Injetável , Dosagem: 5 UI/M 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 10.000 Unidade de fornecimento: Ampola 1,00 ML 
Valor  Maximo  Aceitável: R$ 2,2675 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Homologado 

Adjudicado para: INPHARMA HOSPITALAR LTDA , pelo melhor lance de R$ 2,0540 e a quantidade de 10.000 
Ampola 1,00 ML. 

Eventos doItem 

Evento 

Homologado 

Item: 3 
Descrição: Bicarbonato De Sódio 
Descrição Complementar: Bicarbonato De Sódio Uso: Solução Injetável , Dosagem: 8,4% 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Ampola 10,00 ML 
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,9060 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Homologado 

Adjudicado para: CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 
0,9000 e a quantidade de 6.000 Ampola 10,00 ML. 

Data 

03/11/2022 09:05:56 

NOM 

JULIANO EUGENIO DA  SILVA  

'Observações 

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INPHARMA 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 43.607.262/0001-21, Melhor lance: 

R$ 2,0540 

I of 7 21/11/2022 10:47 6 of 7 21/11/202 10:47 
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FEAS - Curitiba  
Parâmetros  Selecion s 
Mês/Ano Refer.: nov/2022  --- 

Saldo de Estoque 
Material Cód. Disponível 

Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) 561 155,00 
ampola lml [BR0277934] 

Total 155,00 

Total (1)  

Impresso em 22/11/2022 09:09:59 Pagina 1 MARIQUADROS EtciRel_R1 
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FEAS - Curitiba  
Parâmetros Seleciona • 
Mês/Ano  Refer.:  nov/2022 

Saldo de Estoque 
Material 

Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) 
ampola lml [BR0273457] 

Cód. Disponível 

1583 0,00 

Total 0,00 

Total (1)  

Impresso em 22/11/2022 09:11:03 Página 1 MARIQUADROS EtqRel_R1 





FEAS - Curitiba 
Consumo Mensal por Centro de Custo 

De 11/2021 ate 11/2022 

Parâmetros Se os : 
Materia1=Atropina 0,5mg (0,5mg/m0 a ml 

[BRO 34] 

(Soma Período) 
Consumo  

Cod.  Descrição Quant Valor Cod.  Descrição  Quant Valor 

01/11/2021 
561 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola 1m1 [BR0277934] 

01/12/2021 
561 Atropina 0,5mg (0,5mg/ml) 

ampola 1m1 [BR0277934] 

01/01/2022 
561 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola lml [BR0277934] 

01/02/2022 
561 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola lml [BR0277934] 

01/03/2022 
561 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola 1m1 [BR0277934] 

01/04/2022 
561 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola lml [BR0277934] 

01/05/2022 
561 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola lml [13R0277934] 

01/06/2022 
561 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola lml [BR0277934] 

01/07/2022 
561 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola lml [BR0277934] 

01/08/2022 
561 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola 1m1 [BR0277934] 

01/09/2022 
561 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola lml [BR0277934] 

01/10/2022 
561 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola lml [BR0277934] 

01/11/2022 
561 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola lml [BR0277934] 

157,00 100,54 

157,00 100,54 

148,00 94,85 

148,00 94,85 

175,00 112,16 

175,00 112,16 

119,00 76,27 

119,00 76,27 

67,00 42,94 

67,00 42,94 

67,00 42,95 

67,00 42,95 

90,00 57,69 

90,00 57,69 

59,00 37,81 

59,00 37,81 

62,00 88,76 

62,00 88,76 

72,00 103,09 

72,00 103,09 

281,00 402,30 

281,00 402,30 

160,00 229,08 

160,00 229,08 

34,00 48,68 

34,00 48,68 

Total Geral : 
1.491,00 1.437,12  

Impresso em 22/11/2022 09:13:11 Página 1 MARIQUADROS 
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FEAS - Curitiba 
Parâmetros Selecio 

Material=Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola ,o,  
[BRO273457  

Consumo Mensal por Centro de Custo 
De 11/2021 ate 11/2022 (Soma Período 

Consumo  

Cod.  Descrição  Quant Valor Cod.  Descrição Quant Valor 

01/11/2021 
1583 Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola 1m1 [BR0273457] 
216,00 169,68 

216,00 169,68 

01/12/2021 
1583 Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola 1m1 [BR0273457] 
227,00 178,31 

227,00 178,31 

01/01/2022 
1583 Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola 1m1 [BR0273457] 
220,00 172,81 

220,00 172,81 

01/02/2022 
1583 Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola 1ml [BR0273457] 

152,00 119,39 

152,00 119,39 

01/03/2022 
1583 Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola 1m1 [BR0273457] 
121,00 95,05 

121,00 95,05 

01/05/2022 
1583 Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola 1m1 [BR0273457] 
136,00 141,73 

136,00 141,73 

01/06/2022 
1583 Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola 1m1 [BR0273457] 
140,00 145,89 

140,00 145,89 

01/07/2022 
1583 Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola lml [BR0273457] 

219,00 228,22 

219,00 228,22 

01/08/2022 
1583 Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola 1m1 [BR0273457] 
362,00 377,25 

362,00 377,25 

01/09/2022 
1583 Neostigmina 0,5mg (0,5mg/mi) 

ampola lml [13R0273457] 
233,00 242,80 

233,00 242,80 

01/10/2022 
1583 Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola 1m1 [BR0273457] 

227,00 236,56 

227,00 236,56 

01/11/2022 
1583 Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola lml [BR0273457] 
83,00 86,49 

83,00 86,49 

Total Geral : 
2.336,00 2.194,18  

Impresso em 22/11/2022 09:14:06 Página 1 MARIQUADROS 
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fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br  

14/11/2022 16:23 Zimbra 

Zimbra 

Re: Cotação Compra Direta 

De : Licitação  GAM  <licita@gam.com.br> 

Assunto : Re: Cotação Compra Direta 

Para : Fabiana Martins <fabimartins@feaescuritiba.pr.gov.br>. 

Boa tarde! 

Informamos que os itens estão em falta. 
Aguardamos novas solicitações para poder atendê-los. 

Atenciosamente,  
Leticia 

sex., 11 de nov. de 2022 15:00 

1  anexo  

Em  sex.,  11 de nov. de 2022 As 14:10, Fabiana Martins <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> escreveu: 
Prezada, 

Solicito cotação do seguinte item para compra direta: 

- Neostigmina ampola: 1.500 unidades 
- Atropina 0,5mg ampola lml: 1.200 unidades 
- Amicacina 500mg (250mg/m1) Ampola 2m1: 1.500 unidades 

Razão Social: Fundação Estatal de Atenção à Saúde 
CNPJ: 14.814.139/0001-83 
I.E.: Isento 
Rua Lothario  Boutin,  90 Pinheirinho. 
CEP: 81110-522 
Curitiba-PR 
Telefones: 41 3316-5942 (compras) /41 3316-5911 (financeiro) 
E-mails:  compras©feaes.curitiba.pr.gov.br; financeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Atenciosamente, 

Fabiana Martins 
Coordenadora de Compras 

(41) 3316-5942I1abirnadins@feaes.contiba.pr.gov.br  

Setor de Licitações 
Licitagao e Contratos 

(48) 3621 80EP (48) 
99211 2890 

 

Fazemos u 
meihor  oaf  servir 
wpessoas 

11141V..gwr....201ri..;.;r 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=90238&tz=America/Sao_Paulo&xim=1 1/1 
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14/11/2022 16:22  

Zimbra 

RE: Cotação Compra Direta 

De : PONTAMED - Rafael <rafael@pontamed.com.br> 
Assunto : RE: Cotação Compra Direta 

Para : Fabiana Martins <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

sex 11 de nov. de 2022 16:22 
.6  2  anexos  

Zimbra V"4  fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.b 

2- 

FuoftioEstataibAteWe 
irtimaftaes.  

esses infelizmente estamos em falta. 

Visite nosso  site  www.pontamed.com.br  

   

Rafael Rizental 
Gerente 

2101 5151 ramal 5160 
42 99116 8500 C3  

pontamed.com.br  

 

  

PontaMed  

De: Fabiana Martins <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviado: sexta-feira, 11 de novembro de 2022 16:14 
Para: PONTAMED - Rafael <rafael@pontamed.com.br> 
Assunto: Cotação Compra Direta 

Prezado, 

Solicito cotação do seguinte item para compra direta: 

- Neostigmina ampola: 1.500 unidades 
- Atropina 0,5mg ampola lml: 1.200 unidades 
- Annicacina 500mg (250mg/m1) Ampola 2m1: 1.500 unidades 

Razão Social: Fundação Estatal de Atenção ã Saúde 
CNPJ: 14.814.139/0001-83 
I.E.: Isento 
Rua Lothário  Boutin,  90 Pinheirinho. 
CEP: 81110-522 
Curitiba-PR 
Telefones: 41 3316-5942 (compras) /41 3316-5911 (financeiro) 
E-mails:  compras@feaes.curitiba.pr.gov.br; financeiro@feaes.curitiba.prgov.br  

Atenciosamente, 

Fabiana Martins 
Coordenadora de Compras 

(41) 3316-59421fabimarfins@teaes.curitiba.pngov.br  

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=90307&tz=America/Sao_Paulo 1/1 
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Lhana M. da Silveira 
echtere de eeees poll  ' da QuaNdad 
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14/11/2022 16:23 Zimbra 

Zimbra fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Cotação Compra Direta 

De : vendas10.pr  Soma PR Hospitalar <vendas10.pr@sornahospitalar.com.br> 
Assunto : Re: Cotação Compra Direta 

Para : Fabiana Martins <fabimartins@feaes.cUritiba.pr.gov.br>  
Cc  : supervisor1.pr  Soma PR Hospitalar 

<supervisor1.pr@somahospitalar.com.br> 

Boa Tarde Fabiana,  

sex 11 de nov. de 2022 14:18 

61 1  anexo 

Estamos sem saldo ou previsão para normalização de estoque(s) de referido(s) produto(s). 

Atenciosamente, 

Em  sex.,  11 de nov. de 2022 às 14:12, Fabiana Martins <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> escreveu: 
I Prezada, 

1 Solicito cotação do seguinte item para compra direta: 

- Neostigmina ampola: 1.500 unidades 
- Atropina 0,5mg ampola lml: 1.200 unidades 
- Amicacina 500mg (250mg/m1) Ampola 2m1: 1.500 unidades 

Razão Social: Fundação Estatal de Atenção à Saúde 
CNPJ: 14.814.139/0001-83 
I.E.: Isento 
Rua Lothário  Boutin,  90 Pinheirinho. 
CEP: 81110-522 
Curitiba-PR 
Telefones: 41 3316-5942 (compras) /41 3316-5911 (financeiro) 
E-mails:  compras@feaes.curitiba.pr.gov.br; financeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Atenciosamente, 

Fabiana  Martina  
Coordenadora deCompras 

(41) 3316-59421(ablmartins@feaes.curitiba.pr.gov.br  

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=90220&tz=America/Sao_Paulo&xim=1 1/1 
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17/11/2022 13:48 Zimbra 

Zimbra fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br  

RES: Cotação Compra Direta - Neostigmina 

De : Mariney Volpi<mvolpi@uniaoquimica.com.br> 

Assunto : RES: CotagSo Compra Direta - Neostigmina 

Para : Fabiana Martins <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br>, Adriana Cristina  
Matte  Pinto <acmatte@uniaoquimica.com.br> 

Fabiana, boa tarde!!  

sex., 11 de nov. de 2022 15:11 

a 2  anexos 

Conforme retorno do setor de licitações, infelizmente não conseguiremos participar desta cotação, por falta de 
estoque em nossa empresa. 

Fico a disposição.  

ID Atte, 

Mariney Volpi 
Propagandista Hospitalar 
Força de Vendas - Hospitalar 
Tel.(61) 99241.2943 / (61)99845.0906  
Email:  mvolpi@uniaoquimica.com.br  

Uniao Química Farmacêutica Nacional S/A 

www.uniaoquimica.com.br  

ruao mtca 
armuceuica nacional 

• Esta mensagem pode conter  informação_confi encial e/ou. privileGiada. Se  você não  for o  destinatário ou  a  pessoa 
autorizada  afeceber  esta mensagem,  nap  pode  usak copier  ou divulgar  as informaes  nela  covtidas  tornar  
gualguer acao Daseada  nessas  witormacoe e voce  recebeu esta  arensagem  por mano, por  ravor  avise  
iinediatamënte o  remetente, respondendo  t5 e-mail, e em  seguida  apagu&o.  Agradecemos sua  cool3eracao. 

This message may contain confidential and/or privileged information. If vou are not the address or authorized to 
receive this-tor tile address you must not Lisa copy,-disciose or take an actio.n base on this message or any 
inrormátion herein.  Ir  you ve received this ti-lessage /17 error; please a vise the sender immediately by reply e-mail
and delete this message. iank you tor your cooperation 

De: Fabiana Martins <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada em: sexta-feira, 11 de novembro de 2022 14:02 
Para: Mariney Volpi <mvolpi@uniaoquimica.com.br>; Adriana Cristina  Matte  Pinto 
<acmatte@uniaoquimica.com.br> 
Assunto: Cotação Compra Direta 

Prezadas, 

Solicito cotação do seguinte item para compra direta: 

- Neostigmina ampola: 1.500 unidades 

Razão Social: Fundação Estatal de Atenção à Saúde 
CNPJ: 14.814.139/0001-83 

https://webmail.curitiba.prgoy.br/h/printmessage?id=90244&tz=America/Sao_Paulo 1/2 



17/11/2022 13:48 Zimbra 

I.E.: Isento 
Rua Lothário  Boutin,  90 Pinheirinho. 
CEP: 81110-522 
Curitiba-PR 
Telefones: 41 3316-5942 (compras)! 41 3316-5911 (financeiro) 
E-mails:  compras@feaes.curitiba.prgov.br; financeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Atenciosamente, 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras 

(41) 3316-59421fabimadinsgreaes.curitiba.pr.gov.br  

• 

• 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=90244&tz=America/Sao_Paulo  2/2 



14/11/2022 16:21 Zimbra 

Zimbra fabimartins@feaes.curitiba.pr.goVv. 

RES: Cotação Compra Direta 

De : marcia@verbenna.com.br  

Assunto : RES: Cotação Compra Direta 

Para : 'Fabiana Martins' <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Boa tarde, 

Segue a cotação solicitada 

- Atropina 0,5mg ampola lml: 1.200 unidades 

R$ 4,50 / R$ 5.400,00 

Prazo de entrega 15 dias 'Reis 

Att,  

sex., 11 de nov. de 2022 15:04 

ft, 5  anexos 

**Férias coletiva 21/12/2022 ao dia 04/01/2023** 
PEGAREMOS PEDIDOS  Alt  O DIA 12/12/2022 para melhor atendê-los 

Márcia Cristina 
Departamento de Vendas 
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda - EPP. 
CNPJ: 00.787.540/0001-67 
Endereço: Rua Professor Serafim orlandi, 346 
Vila  Mariana  - São Paulo/SP - CEP. 04115-090 

Fone: (11) 5904-8304 
marcia@verbenna.com.br  

marciacps83  
Site:  www.verbenna.com.br  

Instagram: @verbennafar 

De: Fabiana Martins <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada em: sexta-feira, 11 de novembro de 2022 14:14 
Para: marcia <marcia@verbenna.com.br> 
Assunto: Cotação Compra Direta 

Prezada, 

Solicito cotação do seguinte item para compra direta: 

- Neostigmina ampola: 1.500 unidades 
- Atropina 0,5mg ampola 1m1: 1.200 unidades 
- Amicacina 500mg (250mg/m1) Ampola 2m1: 1.500 unidades 

Razão Social: Fundação Estatal de Atenção ã Saúde 
CNPJ: 14.814.139/0001-83 
I.E.: Isento 
Rua Lothário  Boutin,  90 Pinheirinho. 
CEP: 81110-522 
Curitiba-PR 
Telefones: 41 3316-5942 (compras) /41 3316-5911 (financeiro) 
E-mails:  compras@feaes.curitiba.pr.gov.br; financeiro@feaes.curitiba.pr.goldx 

Atenciosamente, 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras 

(41) 3316-59421fanimartins@feaes.curtba.pr.gov.br  

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=90240&tz=America/Sao_Paulo 1/2 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
Processo N° 15/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12 / 2022 

No dia 7 do mês de Janeiro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 02.307.876/0001-00, com sede administrativa localizada na 
Rua Tereza Cristina, 306, bairro Centro, CEP n° 88140000, nesta cidade de Santo Amaro da Imperatriz,SC, representado pelo Secretária 
de Saúde, o Sr(a) Jaqueline  Kraus  inscrito no cpf sob o n° 061.935.299-00, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas 
abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de 
acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Presencial n° 15/2021, Processo licitatório n° 15/2021 que 
selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Aquisição estimada de medicamentos para farmácia 
básica do Município, abaixo dividido por itens, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I e II, parte integrante deste edital. 
, em conformidade com as especificações constantes no Edital. 

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores: 

Nome da empresa 

SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
9,94,101,105,106,111,118,122,123,124,125,126,127 

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o 
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal n°. 10.520/02, subsidiariamente pela 
Lei de Licitações n°.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal n°  (Registro de Pregos) e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

Empresa(s) cNp4 I cFE Nome do Representante CPF 

SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 05.531.725/0001-20 FABIO SILVEIRA MARCELINO 004.134.789-71 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. 0 presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Pregos para selação da proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública, objetivando: 
Aquisição estimada de medicamentos para farmácia básica do Município, abaixo dividido por itens, cujas especificações detalhadas 

encontram-se no Anexo I e II, parte integrante deste edital. 
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatário, seus anexos, 

propostas de pregos e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento 
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços. 

1.2. A existência de pregos registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a 

c
itações, a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às 

citações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de pregos preferência em igualdade de condições. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2.1. 0 prego unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor prego por item, inscrio na Ata do Processo e Licitação 

descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de 
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

FORNECEDOR: SOMA/SC PRODUTOS iHOSPITALARES LTDA. 

Item Especificação Unid Marca Qtd Prego preço Total 

2 Acido Folinico 15 mg comprimido FOLINAC/HIPOLABO 10000 1,24 12390,00 
R 

5 Acido acetilsalicilico 100 mg comprimido AS- 300000 0,04 11700,00 
MED/MEDQUIMICA 

10 Alendronato sódico 70 mg comprimido OSTEOFAR ELOFAR 30000 0,17 5196,00 

18 Cloridrato de Amiodarona 200 mg comprimido AMIORON GEOLAB 60000 0,32 18900,00 

21 Amoxicilina 50mg/mIpó p/ suspensão oral 60 ml frasco GENERICO  PRAT! 5000 2,42 12075,00 

29 Atenolol 50 mg comprimido GENERICONITAME 250000 0,05 13125,00 
DIC 

30 Sulfato de atropina 0,5mg/m1- 1 ml ampola HYTROPIN/HYPOFA 500 2,80 1400,00 
RMA 



Sulfato de atropina 0,25 mg/ml 

Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI 

Acetato de betametasona + fosfato diss6dico de 
betametasona 3mg + 3mg/mIsolução injetável 

Bromazepan 3 mg comprimidos 

Carbamazepina 200 mg /10m1 susp. c/ 100 ml 

Carbonato de cálcio 600 mg + colecalciferol 400UI 

Carbonato de Litio 300 mg 

Carvedilol 12,5mg 

Cefalexina 500 mg 

Cetorolaco de trometamol 10 mg comprimnidos 

Ceftriaxona sádica 1g p6 p/ solução injetável, uso IM/IV 

Cloridrato de clindamicina 300mg 

Clonazepam 0,5 mg 

ATROFARMA/FARM 500 
ACE 

frasco/ampol BEPEBEN TEUTO 1000 
a  

ampola BETA-LONG  UNIAO 5000 
QUIM 

comprimido GENERICO TEUTO 80000 

UNI CARBAMAZ 5000 

PHARMASCIENCE/U 180000 
NICOR 

O GENERICO 300000 
HIPOLABOR 

GENERICO EMS 150000 

GENERICO TEUTO 80000  

comprimido  TORAGESIC EMS 50000 

frasco/ampol GENERICO 2000 
a EUROFARMA 

comprimido generico uniao quimi 50000 

comprimido ZILEPAM GEOLAB 100000 

ampola 

frasco 

comprimido 

comprimido 

comprimido 

cápsula 

GENERICO 1000 
FARMACE 

CLORPROMAZ/UNIO 120000 
QUI 

FARMACE 2500 

DICLOFARMA 
/GEOLAB 

DIPIFARMA 
FARMACE 

PRESSOMEDE 
MEDQUIMIC 

PRESSOMEDE 
MEDQUIMIC 

GENERICO 
FARMACE 

GENERICO UNIO 
QUIMI 

FLUCOVIL 
MEDQUIMICA 

GENERICO TEUTO 

1000 

5000 

250000 

250000 

1000 

80000 

20000 

300000 

GENERICO 200000 
HIPOLABOR 

GENERICO SANTISA1000 

GENERICO 
MEDQUIMICA 

GENERICO 
SAMTEC 

GENERICO 
SAMTEC 

GENERICO 
FARMACE 

GENERICO 
FARMACE 

GENERICO UNIO 
QIMIC 

200000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000  

FARMACE 8000 

31 

36 

38 

41 

44 

46 

47 

50 

51 

55 

56 

62 

69 

72  Soro fisiológico 0,9%, em frasco estéril de 100m1, em sistemafrasco 
fechado, resistente, com abertura segura e asséptica e fácil 
manuseio, que garanta a esterilidade do sistema. Todo o 
material deve estar livre de resíduos e impurezas. 0 rótulo 
deve conter as especificações do produto, com cor 
padronizada pela ANVISA assim como seu registro junto ao 
orgão. 

76 Cloridrato de ambroxol 6mg/mlfrasco 100 ml + copo medida frasco 

81 Clorpromazina 100 mg comprimido 

89 Dexametasona 04 mg 2,5 ml ampola 

94 Diclofenaco  Sock°  75 mg/ 3m1 frasco/ampol 
a 

101 Dipirona sádica 500mg/mIsolução injetável frasco/ampol 
a 

105 Maleato de Enalapril 10mg comprimido 

106 Maleato de Enalapril 20mg comprimido 

111 butilbrometo de escopolamina 20mg/mIsolução injetável 1 mlfrasco/ampol 
a 

118 Fenobarbital 100 mg comprimido 

122 Fluconazol 150 mg comprimido 

123 Fluoxetina 20 mg comprimido 

124 Furosemida 40 mg comprimido 

125 Furosemida 10 mg/ml injetável frasco/ampol 
a 

126 Glibenclamida 5 mg comprimido 

127 Glicose hipertonica 25% 10 ml ampola 

128 Glicose hipertonica 50% 10 ml ampola 

129 Glicose, solução injetável, 5% frasco/bolsa 100 ml unidade 

130 Glicose, solução ingetável, 5%, frasco bolsa 250 ml I.V. unidade 

132 Haloperidol 2 mg/ml c/ 20 ml gotas frasco 
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134 Haloperidol, decanoato de -50 mg/all solução injetável frasco/ampol 

a 
DECAN HALOPER 
UNIO 

3000 4,80 14400,00 

138 Succinato s6dico de hidrocortisona 500mg p6 p/ solução 
injetável 

ampola ANDROCORTIL 
TEUTO 

1000 4,86 4860,00 

153 Ivermectina 6mg comprimido GENERICO 15000 0,40 6000,00 
GERMED/EMS 

162 Cloridrato de lidocaina 2% solução injetável frasco 20 ml frasco GENERICO 1000 4,20 4200,00 
HIPOLABOR 

172 Acetato de medroxiprogesterona 150 mg/ml suspensão 
injetável 

frasco/ampol 
a 

DEMEDROX UNIAO 
QUIMI 

500 8,82 4410,00 

179 Metoclopramida 10 mg comprimido PLABEL BELFAR 50000 0,06 3245,00 

181 Cloridrato de metoclopramina 5mg/mIsolução injetável frasco/ampol 
a 

NOPROSIL HALEX 
ISTAR 

2000 0,48 960,00 

194 Nistatina 100.000U1/mIsusp. oral c/ 30 ml frasco GENERICO PRAT! 1000 3,26 3255,50  

196 Miconazol creme dermatológico, uso tópico, 2% g/g tb 28 g Bisnaga GENERICO 2500 1,89 4725,00 
HIPOLABOR 

202 Omeprazol Solução injetável 40 mg + diluente 10 mi frasco/ampol 
a 

UNIPRAZOL UNIAO 
QUIM 

1000 15,20 15200,00 

220 Prometazina 25 mg comprimido GENERICO TEUTO 150000 0,12 17325,00 

241 Terbutalina, sulfato 0,5mg/m11m1 solução injetável ampola TERBUTIL UNIAO 800 2,50 2000,00 

.242 
QUIMI 

Cloridrato de tetraciclina 500 mg comprimido GENERICO PRATI 10000 0,33 3265,00 

245 Cloridrato de tramadol 50mg comprimido GENERICO PRAT! 80000 0,17 13600,00 

246 Cloridrato de tramadol, 50 mg/ml ampola de 2 ml ampola GENERICO UNIAO 1000 0,99 990,00 
QUIMI 

247 Trimetazidina 35 mg comprimido NEOVANGY EMS 1200 1,26 1512,00 

249 Valproato de sódio 250 mg comprimido EPILENIL BIOLAB 80000 0,19 15120,00 

252 Cloridrato de verapamil 80 mg comprimido GENERICO PRAT! 40000 0,09 3780,00 

2.2. Os pregos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Prego. 
2.2.1. Na hipótese de alteração de pregos de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser 

revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do 
caput e do §5° do  art.  64 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.2.2. Para efeitos de revisão de pregos ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação 
deverá ser feita por meio de documentação comprobat6ria da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha 

custos, lista de pregos de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos data da apresentação da w posta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados,  indices  ou tabelas oficiais e ou outros meios 

disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo 
a ser pago pela administração. 

2.2.4. 0 órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de 
força maior, devidamente justificado no processo. 

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar 
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidades ou determinar a negociação. 

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de 
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação. 

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes: 

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de pregos originalmente registrados 
e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação. 
2.4. Quando o prego registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso 

inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruido, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço 
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do  art.  65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em 
que o órgão gerenciador poderá: 

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados: 
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade 

de manutenção do prego na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições: 
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, 

designados pelo árgão gerenciador; 
b2) o novo prego ofertado deverá manter equivalência entre o prego originalmente constante da proposta e o prego de mercado 

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor. 



2.4.1. A fixação do novo prego pactuado devera ser consignada em apostila a Ata de Registro de Preg 
cabíveis, observada a anuência das partes. 

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formal 
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancela 
registrados, sem aplicação das penalidades. 

CLAOSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. 0 prazo de validade desta Ata de Registro de Pregos  SERA  0 ESTABELECIDO NO EDITAL DE  LICIT  
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventu 

3.2. Os pregos decorrentes do Sistema de Registro de Pregos terão sua vigência conforme as disposições c 
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no  art.  57 da Lei n° 8.666/1993. 

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do  art.  57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto. 
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CLÁUSULA QUARTA — DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Pregos será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relac 
Edital; 

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solici 
contratação ao orgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota 
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do  art.  62 da Lei n° 
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os pregos registrados, obedecida a ordem de classificação. 

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os pregos a serem pagos serão aqu 
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.° 8.666, de 21 

alterações posteriores e demais normas cabíveis. 
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Pregos manterão o orgão gerenciador  in  

processos de aquisições por meio de registro de pregos, devendo encaminhar copia dos comprovantes das aqui 
ao respectivo processo de registro. 

4.6. A Ata de Registro de Pregos, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer orgão ou entidad 
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'órgão não-participante ou carona. 
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CLAUSULA QUINTA — DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Compete ao órgão Gestor: 
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Pregos decorrente da presente  licit  

Compras e Licitação, denominado como orgão gerenciador do Sistema de Registro de Pregos, nos termos d 
Decreto Municipal n° 095/2009; 

5.1.2. 0 orgão gerenciador acompanhara, periodicamente, os pregos praticados no mercado para os materi 
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração. 

5.1.2.1. 0 orgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de pregos nece 
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeita 
os quantitativos a serem fornecidos. 

5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preç 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação rel 
assegurado ao beneficiário do Registro de Pregos preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso 

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de pregos "de oficio" através de apostilamento, com a publicag 
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os pregos apresentarem mais vantajosos para a Adm 
demandas para atendimento dos orgãos usuários. 

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos pregos registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias Cite 
maior devidamente justificado no processo; 

5.1.6. Emitira autorização de compra; 
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de pregos ou conceder igualdade de 

contrações por outros meios permitidos pela legislação; 
5.2. Compete aos orgãos ou entidades usuárias: 
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entra  

das normas estabelecidas no edital; 
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações r 

inclusive encaminhando ao orgão gerenciador qualquer irregularidade verificada; 
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo 
5.3. Compete ao Connpronnitente Detentor da Ata: 
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedido 

o período de duração do registro de Pregos, independente da quantidade do pedido ou de valor  minim,  de acord 
de fornecimento fixada na proposta de prego de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais e 
Usuário da Ata de Registro de Pregos; 

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário 
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1° do  art.  65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob  pen-
facultativas nas demais situações; 

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de pregos, a compatibilidade de todas as obrigações assu 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo orgão ou entidade usuária, sem qualquer 6nus para a Administ 
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus pregos, quando presentes os pressupostos previstos na 
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Ata; 
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a 

cláusula segunda desta Ata, com os pregos inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, 
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado; 

5.3.7. Vincular-se ao prego máximo (novo prego) definido pela Administração, resultante do ato de revisão; 
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto 

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a 

entrega do objeto de registro de pregos. 
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na clausula oitava desta Ata de Registro de Pregos. 

CLAUSULA SEXTA — DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

6.1. A Ata de Registro de Pregos  sera  cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem 
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Pregos quando: 

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Pregos a que estiver vinculado; 
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; 
d) não aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado; 
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidõneo para licitar ou contratar 

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002; 
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

sk 6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de 
ordo com a ata de registro de pregos, decorrente de caso fortuito ou de força maior. 

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de prego registrado  sera  publicada na imprensa oficial 
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 

6.3. 0 cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa,  sera  formalizado por despacho da autoridade 
competente. 

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do prego deverá ser protocolada no protocolo geral da 
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, 
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Orgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com 
classificação imediatamente subsequente. 

CLAUSULA SETIMA — DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

7.1. A Ata de Registro de Pregos  sera  utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração 
Municipal. 

7.2. Cada fornecimento devera ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao 
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o 
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável. 

7.3. 0 órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento 
equivalente, na forma estabelecida no §4° do  art.  62 da Lei n° 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o 
número de referência da Ata de Registro de Pregos e procedera diretamente a solicitação com o fornecedor, com os pregos registrados, 
obedecida a ordem de classificação. 

Illv 7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, 
erá comunicar o fato ao Departamento de Compras — órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

contar do recebimento da Ordem de Fornecimento. 
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficara(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de 

validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento. 
7.5.1. 0 local de entrega dos materiais  sera  estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade 

requisitante, ou em local em que esta indicar. 
7.5.2. 0 prazo de entrega dos materiais/serviços  sera  aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE 

GEROU ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.. 
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato 

administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além 

das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento. 
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento 

da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata. 
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com 

as especificações descritas na proposta de Pregos, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em 
conformidade com as referidas especificações. 

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que 
não estejam adequados para o uso. 

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e 
descarga no local da entrega. 

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, 
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e 
desgaste natural. 

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas 
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada. 
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CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO 

8.1. 0 pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação,  sera  efetuado mediante crédito em  con  
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o  art.  40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encont 
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito c 
FGTS. 

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este  sera  devolvido e o pagamento  sera  sustado para que o 
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesm 

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o  &Tao,  a seu critério, poderá devolvê-la, para as de 
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal  sera  considerada como não apresentada, para fins de atendi 

contratuais. 
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos d 

classificada. 

CLAUSULA NONA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscim 
do  art.  65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Pregos poderá ser total ou parcial, a critério 
considerando-se o disposto no § 4.° do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
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10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a 
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectiva 
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, 
alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

11.1. Caberá ao órgão Gerenciador, a seu juizo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade 
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas: 

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assina 
retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos 
informados e aceitos: 

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato; 
b) cancelamento do prego registrado; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no praz 
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente. 
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento: 
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia  id  de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia 
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso. 
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço: 
a) advertência, por escrito, nas falta leves; 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fome 

executado pelo fornecedor; 
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública 

superior a 2 (dois) anos. 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena idade. 
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou c 

sanções previstas nas alíneas a ce d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer 
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em li 
de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINIST 
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais commn 
da Lei n° 10.520, de 2002. 

11.1.3.3. 0 fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejara 
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, e 
obrigação. 

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3,  sera  de competênr 
municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a  re  
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção  minima  de dois anos. 

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo,' 
úteis, contado da notificação. 

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mant 
11.4. As importâncias relativas as multas deverão ser recolhidas a conta do Tesouro do Município. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA EFICÁCIA 

12.1. 0 presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrat 

de até cinco anos. 
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FORO 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do 
presente instrumento. 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas 

Santo Amaro da Imperatriz,7 de Janeiro de 2022 

  

    

SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES Jaqueline  Kraus  

CNPJ: 05.531.725/0001-20  Secretária de Saúde 





Prefeitura Municipal de  
Ibirapitancia publica:  

• Republicação - Ata 27/2022 Pregão Eletrônico para Registro de 
Pregos SRP - 08/2022 - OKEY Med Distribuidora de Medicamentos 
Hospitalares Odontologico Importados Ltda 

e mi !nicipio tem 
prensa Oficia 

A Lei exige que todo gestor 
publique seus atos no seu veiculo 
oficial para que a população tenha 
acesso e sua gestão seja 
transparente e clara. 
A imprensa Oficial criada através 
de Lei, cumpre esse papel 

Imprensa Oficia 
do Municipio. 

Gestão Transparente e consciência limpa. 

iáij O ficial do 
MUNICIP10 
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga 

Segunda-feira •O de Maio de 2022 • Ano • N 3114 

Esta edigao encontra-se no  site  oficiai deste ente. 

Gestor - JUNILSON BATISTA GOMES / Secretario - Governo / Editor -  Ass.  de Comunicação 
Praça Manoel Jorge e Silva, S/N, Centro 
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Diário 
MUNI 

to 
4) Ibirapitanga 

ATA - N 27/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  SRI'  — 08/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

0 Município de Ibirapitanga — BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no NPJ: 
13.846.753/0001-64, com sede na Praga Jorge e Silva 1° andar — Centro, Ibirapitanga — ahia, 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, 
casado, portador do RG. 03.166.458-00 SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, resi ente 
e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60— Centro — Município de Ibirapitanga — Bahi , e o 
e o FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no  ii  NPJ. 
12.184.475/0001-64, representada pela Sra. MARIA CLEUDE DOS SANTOS BARG: OS, 
portadora do RG. 07246.216-79, inscrito no CPF. 733.863355-00, e de outro lado a empresa 
OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLO ICO 
IMPORTADOS LTDA, inscrita no CNPJ. N° 11.311.773/0001-05, estabelecida na Rodov : BR 
101, s/n — 510 — Jaçanã -CEP: 45.608-750 — ITABUNA - Bahia, representado pelo, dor ante 
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr(a) 

J
OAO 

MARINHO GALVA() BISNETO, inscrito no CPF sob o n° 647.041.225-49, nos termos do .; rt. 15 
da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/* ,  , Lei 
Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal n° 9.488/2018, Decretos Municipal n° 022/2021, e 
demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PR  GAO  
ELETRôNICO N°. 08/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Pr. esso 
Administrativo N° 046/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidcs às 
disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: 

CLAUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR 
1.1 — Através da presente ata ficam registrados os seguintes pregos, para futura e e ntual 

aquisição de medicamentos, matérias odontológicos, pensos e correlatos para su rir as 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de lbirapitanga, conforme a eguir: 

Lotes: 

LOTE I - ANTIARRITMICO, BRONCODILATADOR, DIURÉTICO, CARDIOTÔNICOS, ANTIHIPERTENSIVO E OUTROS INJETAVEIS 

ITEM DESCRIQÀO DO PRODUTO UNID QTD MARCA V.  UNIT.  V. TC7 L 

1 ADRENALINA 1 MG UNIDADE 1000 HIPOLABOR R$ 2,91 R$ 2.91 00 

2 AMINOFILINA 24 MG  AMP  UNIDADE 400 FARMACE R$ 1,98 R$ 792 .0 

3 AMIODARONA INJ UNIDADE 300 HIPOLABOR R$2,87 
, 

R$861 .0 

4 ATROPINA 0,25MG INJ  AMP  500 FARMACE R$ 1,34 R$ 67. .0 

5 BIC. DE SODIO 10 MG  AMP  UNIDADE 300 FARMACE R$ 2,00 R$ 60.,e0 

6 BICARBONATO DE SODIO 8,4mg ampola 10m1 UNIDADE 200 FARMACE R$ 2,00 R$ 40. .0 

7 BICARBONATO DE SODIO 8,4mg ampola 250m1 UNIDADE 600 HYPORFAMA R$ 15,00 R$ 9.0 ,00 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IFL6VP5DPNQRC/CFLRROSA 

Esta edição encontra-se no  site  oficial deste ente. 
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BUPIVACAINA PESADA ampola 4m1 UNIDADE 3.000 HIPOLABOR 

.. 

R$ 4,82 R$ 14.460,00 

9 BUPIVACAINA SEM VASO ampola 20m1 UNIDADE 3.000 HIPOLABOR R$ 5,12 R$ 15.360,00 

10 BROMOPRIDA 5 MG/ML,  AMP  UNIDADE 500 HIPOLABOR R$ 4,89 R$ 2.445,00 

11 DESLANOSIDEO (CEDILANIDE 0,2 MG) UNIDADE 600 UNIAO QUIMICA R$ 3,33 R$ 1.998,00 

12 CLOR. DE POTÁSSIO 10 ML UNIDADE 500 HALEX ISTAR R$ 0,96 R$ 480,00 

13 CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML UNIDADE 300 SAMTEC R$ 0,68 R$ 204,00 

14 CLORETO DE SÓDIO 10% 10 ML UNIDADE 600 SAMTEC R$0.68 R$408,00 

15 DOBUTAMINA 250 MG,  AMP,  20 ML UNIDADE 100 HYPORFAMA R$ 13,89 R$ 1.389,00 

16 DOPAMINA 5MG / 10 ML  AMP  UNIDADE 300 UNIAO QUIMICA R$3,16 R$948,00 

17 EFORTIL 10 MG  AMP  UNIDADE 500 UNIAO QUIMICA R$ 3,65 R$ 1.825,00 

18 FUROSEMIDA 20 MG  AMP  UNIDADE 3.000 SANTISA R$ 1,70 R$ 5.100,00 

19 GLUCONATO DE CÁLCIO 10%  AMP  UNIDADE 200 HALEX  !STAR  R$ 2,63 R$ 526,00 

20 HIDRALAZINA  AMP  UNIDADE 300 CRISTALIA R$16,17 R$4.851,00 

21 LIDOCANA 20 ML SNASO UNIDADE 500 HYPORFAMA R$ 6,28 R$ 3.140,00 

22 METOCLOPRAMIDA 10 MG  AMP  UNIDADE 3.000 FARMACE R$ 1,14 R$3.420,00 

23 NEOSTIGMINA 0,5% UNIDADE 100 UNIAO QUIMICA R$ 1,77 R$ 177,00 

24 NOREPINEFRINA UNIDADE 100 HIPOLABOR R$ 10,76 R$ 1.076,00 

25 NOOTROPIL  AMP  UNIDADE 300 SANOFI  MEDLEY  R$ 1,42 R$ 426,00 

26 ONDASETRONA INJETAVEL AMPOLA 500 HIPOLABOR R$ 5,64 R$ 2.820,00 

27 OXITOCINA INJETAVEL AMPOLA 700 BLAU R$ 3,37 R$ 2.359,00 

28 SULFATO DE MAGNÉSIO 10%  AMP  UNIDADE 100 SAMTEC R$ 1,59 R$ 159,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ R$ 78.804,00 

LOTE  III  - HIPERTÔNICOS, ANTIÁCIDOS, ANTAGONISTAS H2 E OUTROS INJETÁVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD MARCA V.  UNIT.  V. TOTAL 

1 COMPLEXO B  AMP  UNIDADE 6000 HYPOFARMA R$ 2,51 R$ 15.060,00 

2 CLINDAMICINA 300MG UNIDADE 3.000 HIPOLABOR R$ 3,60 R$ 10.800,00 

3 NORIPURLJM 100 MG 5ML IV UNIDADE 500 TAKEDA R$ 17,30 R$ 8.650,00 

4 EFEDRINA 50MG/ML UNIDADE 5.000 HIPOLABOR R$ 3,80 R$ 19.000,00 

5 TRANSAMIM 50MG  AMP  UNIDADE 800 ZYDUS R$ 7,40 R$ 5.920,00 

6 SALBUTAMOL 0,5MG/ML 5000 HIPOLABOR R$ 1,26 R$ 6.300,00 

7 VITAMINA C  AMP  UNIDADE 5000 FARMACE R$1,57 R$7.850.00 

8 VITAMINA K  AMP  UNIDADE 700 HIPOLABOR R$3,74 R$ 2.618,00 

9 ERGOTRATE AMPOLA UNIDADE 500 UNIÃO QUIMICA R$ 3,01 R$ 1.505,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ R$ 77.703,00 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IFL6VP5DPNQRC/CFLRROSA 
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12.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta ta de 
Registro de Pregos, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho. 

CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

13.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade 
Pregão na forma Eletrônica n° 08/2022. 

CLAUSULA XIV — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 08/2022 e proposta da enipresa, 
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociagd6s em 
virtude de convocações dos vencedores melhores posicionados. 
14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, altera ca pela 
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas cemais 
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

CLAUSULA XV — DO FORO 

15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã — BA, como único competente para dirimir 
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrtlimento 
na presença de duas testemunhas abaixo. 

Ibirapitanga — Bahia, 02 de maio de 2022. 

Prefeito do Município 

Fundo Municipal de Saúde 

Empresa Detentora da Ata 

Gerenciador da Ata de Registro 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IFL6VP5DPNQRC/CFLRROSA 
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Esta edição encontra-se no  site  oficial deste ente. 

Prefeitura Municipal de  
Belmonte publica:  

• Termo de Homologação e Adjudicação Pregão Eletrônico N°. 
004/2022 - Objeto: Registro de pregos para eventual fornecimento de 
medicamentos, insumos hospitalares, materiais da área da saúde e 
produtos absorventes descartáveis de uso externo, para atendimento 
das demandas da secretaria municipal de saúde. 

• Extratos de Contratos n. 080, 081, 082, 083 e 084/2022 - Pregão 
Eletrônico n° 004/2022. 

• Extrato Ata de Registro de Preços 01 do Pregão Eletrônico N°. 
004/2022. Empresa M & A Supra Comercial Ltda, 

• Extrato Ata de Registro de Pregos 02 do Pregão Eletrônico N°. 
004/2022. Empresa Comprates Comercial Farmacêutico e Hospitalar 
Ltda. 

• Extrato Ata de Registro de Pregos 03 do Pregão Eletrônico N°. 
004/2022. Empresa Apoio Hospitalar Comercio de Medicamentos Ltda 

• Extrato Ata de Registro de Pregos 04 do Pregão Eletrônico N°. 
004/2022. Empresa OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. 
Importações e Exportações Eireli. 

• Extrato Ata de Registro de Pregos 05 do Pregão Eletrônico N°. 
004/2022. Empresa MD Material Eireli. 

Gestor - CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA / Secretario - Governo / Editor - Prefeito 
Av. Rio Mar, s/n - Centro - Belmonte - Bahia 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BCCTPFZLG1LDXZRKCGXX8A 
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Homologações/Adjudicações  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE 
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 004/2022 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE  MEDICAMENT  
INSUMOS HOSPITALARES, MATERIAIS DA  AREA  DA SAÚDE E PRODUTOS ABSORVENT 
DESCARTÁVEIS DE USO EXTERNO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

DATA: 10/05/2022  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Subiram os autos do presente procedimento licitatório para minha deliberação quanto a 
homologação e adjudicação do resultado, que deu como vencedoras as empresas M & A 
SUPRA COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na RA, N° 
condomínio empresarial litoral norte 23, quadra 01, Caji, -ltinga, Lauro de Freitas, C.:P 
42.700.000, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 10.731.996/0001-69, vencedora do Lote I Farrnália 
Básica, COMPRATES COMERCIAL FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA, pesst a 
jurídica de direito privado, com sede na Rua Opala, N°300, Santa Isabel, Eunápolis BA — C P 
45.828.525, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 96.845.896/0001-89, vencedora dos Lotes ll Fralda e 
o Lote  III  Ampolas, APOLO HOSPITALAR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia BA 093, 78, 
Galpão 27, Engenho Novo, Simões Filho/BA, CEP 43.700-000, inscrita no CNPJ/MF sob °. 
13.917.345/0001-56, vencedora dos Lotes IV Mascaras, V Luvas, II 
Comprimidos/Gotas/Pomadas HPD e Lote X Material Preventivo, OKEY-MED DIST. M 
HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 
11.311.773/0001-05./INSC.EST.:84776323 /INSC.MUNICIPAL:18266, com sede na Rodo ia 
BR 101, S/N, KM 510, Jaganá, ltabuna BA— CEP 45.608.750, vencedora dos Lotes VI Mate ial 
Penso e Lote VIII Farmácia Básica e a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, insc ita 
no CNPJ n°. 07.294.636/0001-32, com sede na Avenida Santiago de Compostela, Salvador/ :A, 
vencedora do Lote IX Controlados Hospitalar. 

Analisados os autos, constata-se fidelidade aos principios norteadores traçados p  lo  

Assim, HOMOLOGO a Decisão do Pregoeiro e ADJUDICO em favor das vencedora I M 
& A SUPRA COMERCIAL LTDA, COMPRATES COMERCIAL FARMACÊUTICO j E 
HOSPITALAR LTDA, APOLO HOSPITALAR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃ E 

Estatuto Regulador. 

EXPORTAÇÃO LTDA, OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E 
EXPORTAÇÕES EIRELI e MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI. 
Convoque-se as mesmas para assinatura dos contratos. 

Carlos Alberto Rezende Gama 
Prefeito Municipal 

Av. Rio Mar s/n Centro Belmonte Bahia 

CEP: 45.800-000 

T' 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BCCTPFZLG1LDXZRKCGXX8A 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE 

ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE BELMONTE 
CNPJ 13.634.975/0001-02 

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 

0 Prefeito Municipal de Belmonte, Carlos Alberto Rezende Gama, torna pública a ata de registro de prego oriunda 
do Pregão Eletrônico N° 004/2022(SRP), Objeto: REGISTRAR OS PREÇOS para eventual contratação dos itens a 
seguir elencados, conforme especificações do Edital do Pregão Eletrônico n°. 004/2022, que passa a fazer parte 
integrante desta, tendo sido, os referidos pregos, oferecidos pela empresa COMPRATES COMERCIAL 

FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ n°. 96.845.896/0001-89, com sede Opala, N2300, Santa 

Isabel, Euriêpolis BA — CEP 45.828.525, neste ato representada por ALOIZIA DE OLIVEIRA BRITO SILVA, CPF n2  

351.115.185-68, carteira de identidade n° 0065227859. Assinatura: 11 de maio de 2022. Vigência: 12 (doze) meses 
a partir da data de assinatura. Valor total registrado: R$ 1.136.919,00 (um milhão, cento e trinta e seis mil, 
novecentos e dezenove reais), sendo registrados os seguintes itens e pregos: 

LOTDE II FRALDAS 

Item Descrição Und Quant. Marca V.  Unit.  V. Total 

1 

"Fralda Descartável Infantil PEQUENA -  unisex,  não 

esteril, de uso externo único, atóxica, isenta de 

substâncias alêrgica, sem rasgos, impurezas, 

fiapos emendas ou qualquer outro tipo de 

defeito. Com posta de uma capa de tela de 

polimero absorvente, composto por algodão 

hidrofflo, polap de celulose virgem, formato 

anatômico e cintira ajustável, dotada de ajuste  

perfeito para evitar vazamentos, com flocos de 

gel, camadas externas e internas perfeitamente 

sobrepostas, com dobras unidas entre si, deve 

conter no minimo dois fios de elástico, deve 

apresentar maciez e absorvição adequada a sua 

finalidade, surpeficie uniforme livre de 

empelotamentos ou qualquer outro tipo de 

defeitos". 

PCT  

com 9 
5000 Mardam R$ 1,00 R$ 5.000,00 

2 

"Fralda Descartável Infantil MEDIA -  unisex,  não 

esteril, de uso externo único, atóxica, isenta de 

substâncias alérgica, sem rasgos, impurezas, 

fiapos emendas ou qualquer outro tipo de 

defeito. Com posta de uma capa de tela de 

polimero 

absorvente, composto por algodão hidrofflo, polap 

de celulose virgem, formato anatômico e cintira  

ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar 

vazamentos, com flocos de gel, camadas 

externas e internas perfeitamente sobrepostas, 

com dobras unidas entre si, deve conter no mínimo 

dois fios de elástico, deve apresentar maciez e 

absorvição adequada a sua finalidade, surpeficie 

uniforme livre de empelotamentos ou 

qualquer outro tipo de defeitos". 

PCT  

com 8 
7000 Mardam R$ 1,00 R$ 7.000,00 

Av. Rio Mar s/n Centro Belmonte Bahia 

CEP: 45.800-000  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE 

76 INSULINA LISPRO 100U1/ML 10ML Frs/Amp 150 Eli  Lilly  R$ 55,00 R$ 8.25C 00 

77 

LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO DE 5MG/ML 
COM VASO CONSTRITOR SOL INJ + 
BITARTARATO DE EPINEFRINA 20ML. COM  ESTOJO 
ESTERE LIZADO. 

 Ampola 300 Cristália R$ 2.70000 
 

R$ 9,00 

78 
LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO DE 5MG/ML SEM 
VASO CONSTRITOR SOLUÇÃO INJETAVEL 20ML. 
COM ESTOJO ESTERELIZADO. 

Ampola 300 Cristália R$ 11,00 R$ 3.30000 

79  
LIDOCANA 2%, cloridrato de solução injetável 20 
mg/ml 20 ml 

Amp  1000 U. Química R$ 12,21 R$ 12.21 ,00 

80 
LIDOCANA 2%, solução injetável 20 mg/ml + 
EPINEFRINA 20 ml  

Amp  800 Cristália R$ 13,33 R$ i0.6400 

81 LIDOCANA PESADA 2ML Frs/Amp 2500 Cristália R$ 2,20 R$ 5.50 I ,,00 

82 LIRAGLUTIDA 6MG/ML 2 SISTEMAS DE APLICAÇÃO Cx 20 
Novo 

Nordisk 
R$ 82,00 R$ 1.64 ,DO 

I 
83 MALEATO DE ERGOMETRINA 0,2 mg/ml  Amp  500 U. Química R$ 1,90 R$ 950 30  

1 84 MEROPENEM TRIIDRATADO 1000MG INJETAVEL I.V., Frasco/Ampola 420 Abl R$ 8,00 R$ 3.36 ,00 

85 
MEROPENEM TRI1DRATADO 570MG 
(EQUIVALENTE ANIDRO 500MG) INJETAVEL IN., 

Frasco/Ampola 300 Abl R$ 9,00 R$ 2.701,00 

86  
METOCLOPRAMIDA, solução injetável 5 mg/ml 
ampola 2 ml 

Amp  5000 Farmace R$ 1,14 R$ 5.701,00 

87 METOPROLOL, TARTARATO SOLUÇÃO INJETÁVEL Ampola 800 Cristália R$ 15,00 R$ 12.011,00 

88 METRONIDAZOL, solução injetável 500 mg 100 ml  Amp  700 Farmace R$5,69 R$ 3.98 

R$ 7.481,00 

,00 

89 MOXIFLOXACINO 400MG BOLSA 250ML Bolsa 680 Cristália R$ 11,00 

90 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML - 1 ML  Amp  300 U. Química R$ 1,57 R$ 47 ,00 

91 NITROGLICERINA 5MG/ML - 5ML Frs/Amp 200 Cristália R$ 55,55 R$ 11.1 3i,C10 

92 NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50MG INJ. Frs/Amp 150 Cristália R$ 32,70 R$ 4.90,00 

93 NOREPINEFRINA 2  maim'  4 ml  Amp  220 Hipolabor R$ 12,21 R$ 2.6:9,20 

94 
NORETISTERONA + VALERATO DE EST  RADIOL 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG + 5MG 

 Frs/Amp 600 Mabra R$ 21,78 R$ 13.0.8,00 

95 OCTREOTIDA, ACETATO 0,5MG/ML  Amp  80 Novartis R$ 36,00 R$ 2.8: , ,00 

96 .ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML  Amp  500 Cristália R$6,50 R$3.20,00 

97 ONDANSETRONA 2MG/ML - 4ML  Amp  500 Cristália R$7,34 R$3.6 9,00 

98 OXACILINA 500 mg  amp Amp  1500  Blau  R$ 5,85 R$ 8.7 5,00 

99 OXCITOCINA 5 U.I./m1/ 1 ml  Amp  400 U. Química R$ 3,25 R$ 1.3 0,00 

100 PAPAVERINA, INJETÁVEL 100 MG/2ML Ampola 300 Hypofarma R$ 9,20 R$ 2.7 1,00 

101 
PIPERACILINA SõDICA 4G + TAZOBACTAM 
SÓDICO 0,5MG  (Pei  PARA SOL. INJETÁVEL 4,5G) 

Frasco/Ampola 300 Mylan R$ 33,32 R$ 9.9 ,00 

102 
POLIMIXINA B, SULFATO, 500.000 UI, P6 
LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. 

Frasco/Ampola 300 Mylan R$ 16,00 R$ 4.8 0,00 

10.3 PROMETAZINA 25 mg/ml  Amp  6000 Cristália R$ 4,56 R$ 27.3.'0,00 

104 RANITIDINA 50 mg/2 ml  Amp  7000 Hypofarma R$ 0,23 R$ 1.6 1,00 

105 ROCURÔNIO 10MG/ML  Amp  800 Cristália R$ 18,00 R$ 14.'10,00 

106  
SORO FISIOLÓGICO 09 % 10 ml, para solução 
injetável 10 ml 

Amp  50000 Farmace R$ 0,22 R$ li. 800,00 
I 

107 SUCCINATO DE SÓDIO DE CLORANFENICOL 10  !NJ.  Frs/Amp 500  Blau  R$ 7,73 R$ 3.865,00 

Av. Rio Mar s/n Centro Belmonte Bahia 

CEP: 45.800-000  

Diário Oficial do 
IMUNICIPIO 

    

Belmonte 
Terça-feira 

17 de Maio de 2022 
11 -Ano VI - N°  1527 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BCCTPFZLG1LDXZRKCGXXBA 

Esta edição encontra-se no  site  oficial deste ente. 



Ministerio da Saúde 
Secretaria Execultiva 
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento 
Coordenação Geral de Economia da Saúde  

BPS  - Banco de Pregos em  Sande  

GERAL Quinta-feira 17 Novembro 2022 15:18 

ITENS 

Usuário: Fundação Estatal de Atenção a Saúde 

UF: PR  código BR: 0277934 Und. de Fornecimento: AMPOLA 1,00 ML 

Descrição CATMAT: ATROPINA SULFATO, DOSAGEM:0,50 MG/ML, USO:SOLUÇA0 INJETÁVEL 

MODALIDADE 

DADOS DO 
EABRICAN1EiFORNECEDOR 

DADOS DA INSTITUICAO VALORES DADOS DO ITEM DADOS DA COMPRA 

AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE 

SAUDE DE 
PAICANDU 

PAICANDU PR 100 3,4100 0,8696 11/2022 2,2950  

Ministério da 
Saúde Fale Conosco: 

(61) 3315-3990 bps@saude.gov.br  
(61) 3315-3991 www.saude.gov/banco  

BPS Banco de Prows cis Sa 

Modalidade Compra: Pregão 

PERÍODO 

Data da Compra: 17/05/2022 ã 17/11/2022  

BPS  

000100 
DESGRIÇA0 CATMAT  

UNIDADE De 
FORNWMATO  

MODALIDADE 
DA COMPRA 

DA1A TIPO 
INSERCAO COMPRA 

NOME DA 
INSTITUIÇA0  

D ITENS PREÇO  CUED  PREÇO DOMPE1ENCIA MISSA 
COMPRADOS DNITARIO ..REGULADO CMED PONDERADA MUNICIEIG 

BR 
x 

DA IA 
cam PRA  EN 11 R!CO UHICAN IC  FORNECEDOR  

MART  IvitL) 
HYPOFARMA DISTRIBUIDORA 

ATROPINA SULFATO, INSTITUTO DE 
BRO2779 DE 

DOSAGEM:0,50 MG/ML, AMPOLA 1,00 ML Não 05/08/2022 Pregão 18/08/2022 A HYPODERMIA 
34 MEDICAMENTOS 

USO:SOLUCAO E FARMACIA E CORRELATOS 
LTDA LTDA - ME INJETÁVEL 

Observações 

"Media Ponderada 

lEmprega a media simples e o desvio-padrão dos pregos unitários para desconsiderar os registros com pregos unitários menores que a subtração do primeiro pelo segundo e maiores que a soma de ambos. Dos registros restantes, apura-se o quociente do valor total das transações pelai 
quantidade total vendida.  Ref.:  Estatlstica para Economistas - 3 Edição. Rodolfo  Hoffmann  - Pag. 39. Estes registros com pregos unitários extremos são, em muitos casos, resultado de erros de especificação ou de digitação e, portanto, esta seleção homogenelza e aumenta ai 
consistância desta medida representativa." 

Pagina 1 de 1 

q9"56 
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BPS Banco de  Preços  em Sande 

Ministerio da  Sande  
Secretaria Execultiva 
Departamento de Economia da  Sande,  Investimentos e Desenvolvimento 
Coordenação Geral de Economia da  Sande 

BPS  - Banco de Pregos em  Sande  

Quinta-feira 17 Novembro 2022 15:35 

ITENS 

GERAL Usuário: Fundação Estatal de Atenção a Saúde 

Código BR: 0273457 UF: PR 

Descrição CATMAT: NEOSTIGMINA METILSULFATO, DOSAGEM:0,5 MG/ML, APRESENTAÇAO:SOLUÇÁO INJETÁVEL 

MODALIDADE 

Modalidade Compra: Pregão 

PERIODO 

Data da Compra: 17/02/2022 à 17/11/2022  

BPS  

DADOS DO HEM DADOS DA COMPRA DADOS DO 
FABRICANTEWORNEDEDOR 

DADOS DA INSLIIUIÇA0 VALORES 

MODALIDADE CODIGO UNIDADE DE DATA DA1 A TP0 NOME DA a I Li  HENS  PREÇO CMED - PREÇO COMPETENCIA MEDIA DESCRICAO CATMAT GENERIC° DA COMPRA FABRICANTE FORNECEDOR MUNICIPIO DF 
BR FORNECIMENTO COMPRA INSERÇAO COMPRA INSTITUIÇÃO COMPRADOS UNITAR 10 REGULADO GM ED PONDERADA 

NEOSTIGMINA UNIÃO 
QUIMICA 

METILSULFATO, UNIAO QUIMICA MUNICIPIO DE 
BR02734 SAO JOSE  DOSAGEM:0,5 MG/ML, AMPOLA 1,00 ML Não 28/04/2022 Pregão 11/08/2022 A FARMACEUTICA  SAO JOSE  DOS PR 5000 0,9800 1,0942 11/2022 1,3787 57 FARM . DOS PINHAIS  APRESENTAÇÁO:SOLUÇÁ NACIONAL S/A NACIONAL S A PINHAIS 

Observações 

I "Media Ponderada 
• 

Emprega a média simples e o desvio-padrão dos pregos unitários para desconsiderares registros com preços unitários menores que a subtração do primeiro pelo segundo e maiores que a soma de ambos. Dos registros restantes, apura-se o quociente do valor total das transações pelal 
l quantidade total vendida.  Ref.:  Estatlstica para Economistas - 3" Edição. Rodolfo  Hoffmann  - Pag. 39. Estes registros com pregos unitários extremos são, em muitos casos, resultado de erros de especificação ou de digitação e, portanto, esta seleção homogenelza e aumenta  al  
consistãncia desta medida representativa." 

Fale Conosco: (61) 3315-3990 bps@saude.gov.br  
(61) 3315-3991 www.saude.gov/banco  

Ministério da 
Saúde 

Página 1 de 1 

O INJETÁVEL 



• 



Atropiha.0,i5hIT'arnjiola4hi 

PREÇO 

APRESENTAÇÃO UNITÁRIO 

amola •..:R$.2,8Õ.1.200  •0'3.3600 

Frete CIF 

Total R$ 3.360,00 

ITEM 

FARMATEC 
LABORATÓRIO  

So Paulo, 11  novembro  de 2022.  

Vendedor: Cristina  Brancalhão 

Email: cristina.brancalhao@farmatec.com.br  

Tel. (11)2344-6601  

Proposta de Fornecimento Tha e Thi Farmacia de Manipulação CNPJ:06.177.615.0001.74 

* Mínimo de Faturamento = R$ 150,00 

* Forma de pagamento = Boleto 30/60 dias. 

Entrega = 3 a 5 dias uteis 

Atenciosamente, 

• Cristina Brancalhã'o 
COMERCIAL 
Fone/Fax:(11) 2344-6600 
(11) 99255-7583  

Thu &  Th  armácia de Monipulogia 
CNN: 06.177. 15.,0301j.74  

Av.  R.3:.1.re 994 - Jabaquara 
CEP O4-CO - So Pau lc, SP  
venda  s . injetav e at et. coralr 
Farm: 23444caFAx: ill) 23444604 matec, combr 



S 



18/11/2022 08:10 Zimbra 

Zimbra fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.b 

RES: Cotação Compra Direta 

De : Cristina - Farmatec <cristina.brancalhao@farmatec.com.br> 

Assunto : RES: Cotação Compra Direta 

Para : 'Fabiana Martins' <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Responder para : cristina brancalhao <cristina.brancalhao@farmatec.com.br> 

Boa tarde Fabiana! 

Segue em anexo orçamento com item que trabalhamos. 

sex., 11 de nov. de 2022 16:20 

3  anexos  

Bom final de semana. 

At. te. 

Cristina Brancalhiio 
Vendas 

Fone/Fax:(11) 2344-6600 O (11) 9.9255-7583 

cristina.brancalhao@farmatec.com.br  

FAIR tvi ATEC 
A 1,'*itt) 

Skype: +55 11 99255-7583 

De: Fabiana Martins <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada em: sexta-feira, 11 de novembro de 2022 16:09 
Para: cristina.brancalhao@farmatec.conn.br  
Assunto: Cotação Compra Direta 

Prezada, 

Solicito cotação do seguinte item para compra direta: 

- Neostigmina ampola: 1.500 unidades 
- Atropina 0,5mg ampola lml: 1.200 unidades 
- Amicacina 500mg (250mg/m1) Ampola 2m1: 1.500 unidades 

Razão Social: Fundação Estatal de Atenção à Saúde 
CNPJ: 14.814.139/0001-83 
I.E.: Isento 
Rua Lothário  Boutin,  90 Pinheirinho. 
CEP: 81110-522 
Curitiba-PR 
Telefones: 41 3316-5942 (compras) / 41 3316-5911 (financeiro) 
E-mails:  compras@feaes.curitiba.pr.gov.br; financeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Atenciosamente, 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras 

(41)3316-59421fabimartinsgreaes.curitiba.pr.gov.br  

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=90305&tzrAmerica/Sao_Paulo&xim=1 1/2 



18/11/2022 08:10  Zimbra 

  

Nâo contém virus.WWW.aVg.COrn 

Orçamento  11-11-22.docx 
-f  100 KB 

• 

2/2 https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=903058,tz=America/Sao_Paulo&xim=1  



410 
ITEM 

PRODUTO APRESENTAÇXO 

Atropina 0 5mg ATIROla Imi arnpoka 
, 

QUANTIDADE 

1.200 R$ 3.360,00  

PREÇO 

t/I4fTARIO. 

R$ 2,80 

VALOR TOTA 

FAR MATEC  
LABORATÓRIO 

São Paulo, 22 novembro de 2022. 

Vendedor: Cristina  BrancaIligo 

Email: cristina.brancalhao@farmatec.com.br  

Tel (11)2344-6601  

Proposta de Fornecimento Tha e Thi Farmacia de Manipulação CNN06.177.615.0001.74 

Frete CIF 

Total R$ 3.360,00 

•  

*  Minima  de Faturamento =R$ 150,00 

* Forma de pagamento = Boleto 30/60 dias. 

Entrega = 4 dias uteis 

Atenciosamente, 

Cristina Brancalhao 
COMERCIAL 
>Fone/Fax:(11) 2344-6600 

(11) 99255-7583 

 

166:177,615/0001441  
Ti4A & TM! FARMAVA PE 

VPOLACAO LTIA 'OP 
Altd-,adro syaio 994 

Campo Selo - CEP 04342-000 
SAO PAULO / SP 

Tha & Thi - Format:la de MüpulaçãoLtda  
CNN: 06. 177,615001.74  

Av.  Pedro Buena, 994 , Jabaquare 
CEP 043424000 • Silo fbulo - SP 
vendas.injetavel@farmatec.combr  
Fone:  ('11)2344-6600 - Fax: ('11)2344-6604  www.fa c.com.br  
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Cadastro N° 

Dados do Cadastro 

Ativa 

Data do Cadastro 

11/01/2016 

Cadastro 

1 - Medicamento 

7.42848-1 

N° do Processo 

25351.771025/2015-27  

Situação 

22/11/2022 11:47  Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento 

Dados da Empresa Nacional 

Razão Social 

Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda - ME 

Nome Fantasia 

Farmatec  

CNPJ 

06.177.615/0001-74 

Endereço na  Internet  

www.farmatec.com.br  

SAC 

1132446600 

• 
Endereço Completo 

Av Pedro Bueno, 994- Parque Jabaquara CEP: 04.342-000 

Responsável Técnico 

IRMA INEKO TAKANO OKAMURA  

Cidade/UF 

SAO PAULO/SP  

Responsável Legal 

IRMA INEKO TAKANO OKAMURA 

Atividades / Classes 

Comércio 

• Produtos de Higiene 

• Correlatos 

• Perfumes 
• Alimentos permitidos 

• Cosméticos 

Dispensaçâo de medicamentos contendo substâncias sujeitas ao controle 
especial 

• Cl - Outras substâncias sujeitas ao controle especial 
• A3 - Substâncias psicotrópicas 

• A2 - Substâncias entorpecentes de uso permitido em concentrações especiais 

• Al - Substância entorpecentes 
• C4 - Substâncias anti-retrovirais 

• C5 - Substâncias anabolizantes 
• B1 - Substâncias psicotrópicas 

• B2 - Substâncias psicotrópicas anorexigenas 
• D1 - Substâncias precursoras de entorpecentes e/ou psicotrópicas 

• C2 - Substâncias retinóicas 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351771025201527/?cnpj=06177615000174 1/2 



22/11/2022 11:47 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Dispensação de medicamentos não sujeitos ao controle especial 

. _ 

Manipulação de 

Manipulação de 

Manipulação de 

produtos estéreis 

produtos magistrais 

produtos oficinais 

Voltar 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/2535-1771025201527/?cnpj=06177615000174  2/2 



CNPJ 

06.177.615/0001-74 

22/11/2022 11:49  Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento 

Dados da Empresa Nacional 

Razão Social 

Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda - ME 

SAC 

1132446600 

Cidade/UF 

SAO PAULO/SP  

Responsável Legal 

IRMA INEKO TAKANO OKAMURA 

Nome Fantasia 

Farmatec  

Endereço na  Internet  

www.farmatec.com.br  

Endereço Completo 

Av Pedro Bueno, 994- Parque Jabaquara CEP: 04.342-000 

Responsável Técnico 

IRMA INEKO TAKANO OKAMURA 

Dados do Cadastro 

Cadastro N° Data do Cadastro Situação 

    

1.16474-2 17/04/2017 Ativa 

N° do Processo Cadastro 

25351.162688/2017-18 1 - Medicamento Especial 

 

Atividades / Classes • Manipular 

• Insumos Farmacêuticos 

    

I Voltar 

     

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351162688201718/?cnpj=06177615000174 1/1 
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DATA DE VALIDADE: 17/07/2023 NI° CMVS: 355030801-477-008366-1-3 

NÚMERO: 994 

UF: SP  

CNPJ ALBERGANTE: RAZÃO SOCIAL: 
NOME FANTASIA: 
CNPJ / CPF: 
LOGRADOURO: 
COMPLEMENTO: 
BAIRRO: 
MUNICÍPIO: 
CEP: 
PAGINA DA  WEB:  

THA & THI FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 
FARMATEC 
06.177.615/0001-74  
AV  PEDRO BUENO 

JABAQUARA 
SAO PAULO 
04342-000 

RESPONSÁVEL LEGAL: IRMA INEKO TAICANO OICAMURA 

CPF: 07656433830 
N° INSCR. CONSELHO  PROF:  13030 

CONSELHO REGIONAL: CRF 
UF: SP 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: IRMA INEKO TAKANO OKAMURA 

CPF: 07656433830 
N° INSCR. CONSELHO  PROF:  13030 

CONSELHO REGIONAL: CRF 
UF: SP 

CONSELHO REGIONAL: CRF 
UF: SP 

RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO: MARGARETH IKENAGA 

ilo 

 
CPF: 13420212828 
N° INSCR. CONSELHO  PROF:  19417  

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SAN ITARIA 

N° PROCESSO: 
N° PROTOCOLO: 
SUBGRUPO: 
AGRUPAMENTO: 

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 

OBJETO LICENCIADO: 
MANIPULAR MED. A PARTIR DE 

DETALHE: 

6018.2019/0041301-3 
COMÉRCIO VAREJISTA 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS 
4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO 
DE FÓRMULAS 
ESTABELECIMENTO 
INSUMOS/MATÉRIAS PRIMAS, VEGETAL, MANIPULAR PRODUTOS ESTÉREIS 

Data do Protocolo: 25/06/2019 

CATEGORIA: CONTROLE ESPECIAL 

CATEGORIA: DEMAIS CATEGORIAS 

CATEGORIA: FITOTERAPICOS 

CATEGORIA: PRODUTOS OFICINAIS 

PÉEF r rT UYA 

SAO PAULO  

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
Prefeitura Municipal de SÃO PAULO 

CATEGORIA: PSICOTRÓPICOS 



NI° CMVS: 355030801-477-008366-1-3 DATA DE VALIDADE: '17/07/2023 

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SAN ITARIA 

0(A) AUTORIDADE SANITARIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO PAULO 
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL (IS) ASSUME 00 CONHECER A LEGISLAÇÃO 
SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS 
REFERENTES  its  ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRI4ENTO DE TAIS 
EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO. 
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA 0 EXERO, CIO DAS 
ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS 
LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA 
PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.  

SAO PAULO 17/07/2020 
LOCAL DATA DE DEFERIMENTO AUTORIDADE SANITAR 

CIENTES: 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DATA DE CIÊNCIA 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DATA DE CIÊNCIA • 

• 



Reg N°: 69997 

Serviço Público Federal 
Conselho Federal de Farmácia 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 

CNPJ: Nome do Estabelecimento: 

CONSELHO REGIONAL 
DE FARMÁCIA 
DO ESTADO  OE SAO  PAULO 

ODforedo de Assistência: 

FARMACÊUTICO 13030  ra. IRMA INEKO TAKANO OKAMURA 

a  
v
a

lid
ad

e  

FARMATEC 06177615000174 
Raz5o Social: 

 

THA&THI FCIA MANIP LTDA 
Endereço:  

AV  PEDRO  BUENO 994 JABAQUARA  
Município: Ramo de Atividade: 

SAO PAULO - SP 

 

FARMACIA ALOPATICA 

Her6rio de Funcionamento do Estabelecimento: 

  

Rotina:  (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex)  Das  08:00h as 17:00  

Responsável Técnico 
CRF: 

Rotina: (Seg - Ter -  Qua  - Qui -  Sex)  Das 08:00h as 17:00 (Intervalo Das 12:00h as 13:00h) 

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO 
Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade esta inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo 
o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei n° 3.820/60 e do Titulo IX da Lei n° 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, 
certificamos que esta regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos. 

Esta Certidão terá validade até 7 DE JANEIRO DE 2023 , exceto se sofrer qualquer alteração de dados quando perderá a validade.  

SAO PAULO, 7 DE JANEIRO DE 2022 791'  
Assinatura do Presidente do CRF  

Dr.  Marcelo Palocow Bisson 
CRF-SP: 13573 
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Certificado de Boas práticas de fabricação e controle. 

Prezado Respor.sáv.el: 

A Farmatec Tfia & Thi Farmácia de Manipulação LIDA, inscrita nO d140,1 adb 
número 06.177.615100174 tem por objeto a manipulação magistral de produtos 
estéreis. 

A Farmácia esta licanciada pela Coordenação de Vigiláncia em.tailde do Município de 
São Paulo sob número  OWNS  35503080147700836613 e pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária  sob número 133306-8 Através de seu representante Legal 
Farmacêutica Responsavel Técnica Dra. Irma lneko Okamura e informa que o referido 
certificado normalmente é concedido as Industrias Farmacêuticas. 

As exigências legais e sanitárias, que regem as atividades de uma Farmácia de 
Manipulação estão publicadas na  ROC  n.67, de 08 de outubro de 2007, e nela 
constam em seu Anexo IV, as Boas Praticas de Manipulação de Estéreis. 

Carta de ter atendido em sua solicitagão, a..Farmatec coloca-se disposição para 
outros quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Irma ineko Okamura 

CRF-SP 1-13030-1 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
, 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

06.177.615/0001-74 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

25/03/2004 

NOME EMPRESARIAL 

THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.71-7-02 -  Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

47.72-5-00 -  Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 -  Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

AV  PEDRO BUENO 
NÚMERO 

994  
COMPLEMENTO  

CEP 

04.342-000 
BAIRRO/DISTRITO 

JABAQUARA  
MUNICÍPIO 

SAO  PAULO 
UF 

SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

MSASSESSORIA@UOLCOM.BR  
TELEFONE 

(11) 2344-6600/ (11) 3884-6656 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*.*** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

25/03/2004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 22/11/2022 às 11:45:04 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
THABY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP. 

CNP.I/MF. N2  06.177.615/0001-74 

NIRE. 35218984331 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados 
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, maior, brasileiro, casado sob o regime da 
comunhão parcial de bens, nascido em 29 de novembro de 1967, empresário, residente e 
domiciliado A Rua Urânio, 163 - Saúde — CEP.: 04055-060 — São Paulo/SP., portador da 
Cédula de Identidade RG. n2 16.755.887 — SSP/SP. e do CPF. n2  075.661.958-08 e OSCAR 

FERREIRA DA SILVA, maior, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 

empresário, residente e domiciliado Rua Maria Clara da Silva Sant'Anna, n2  270 Jardim 

Aurélio — CEP.: 05857-380 - São Paulo/SP., portador da Cédula de Identidade RG, n2 
2.905.360 — SSP/SP. e do CPF. n2  360.782.808-30, sócios da sociedade empresaria 
limitada, que gira nesta cidade sob a denominação de THABY SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS LTDA — EPP., com sede A Rua Urânio, n2  163 — Saúde — CEP.: 04055-

060 — SR) Paulo/SP., cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo, sob o n2  35218984331 em sessão de 25/03/2004, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n2  06.177.615/0001-74 e a última alteração sob o n 402.035/08-2 

em sessão de 12/12/2008, têm entre si, justo e contratado alterar e consolidar o referido 
contrato social mediante as cláusulas e condiçaes a seguir relacionadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA: 0 sócio OSCAR FERREIRA DA SILVA, retira-se da sociedade neste 

ato, cedendo e transferindo suas 200 (duzentas) quotas, de seu capital social, totalizando 

R$ 200,00 (duzentos reais) para a nova sócia IRMA INEKO TAKANO OKAMURA, maior, 
brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, empresária, residente e 

domiciliada â Rua Alabastro, n2  180 — Aclimação — CEP.: 01531-010 - São Paulo/SP., 

portadora da Cédula de Identidade RG. n2 13.031.749 — SSP-SP. e do CPF. 076.564.338-30 

e o sócio MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, neste ato cede e transfere 400 

(quatrocentas) quotas parte, de seu capital social, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) para a nova sócia IRMA INEKO TAKANO OKAIV1URA, no qual declara haver recebido 
todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja 
que titulo for, dando-lhes plena, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação, para não 

mais repetir a qualquer tempo.  
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CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tota mente 
integralizado e dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum 

real) cada uma, passa A ser distribuída em: 

Marcos Antônio Ferreira da Silva  19.400 quotas (97,00%) R$ 19.400,00 

Irma Ineko Takano Okamura  600 quotas (3,00%) R$ 600,00 

(100,00%) R$ 20. D00,00  

CLAUSULA TERCEIRA; A sócia IRMA INEKO TAKANO OKAMURA, à partir deste contrato 

assume, todos os deveres e direitos sociais que lhes foram cedidos e transferidos pelo 

cedente, passando a fazer parte integrante da sociedade, conforme está dispa sto no 

contrato constitutivo da sociedade. 

CLAUSULA QUARTA: Os sócios resolvem alterar o capital social da sociedade para R$ 

100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em 

moeda corrente nacional e subscritas em: 

Marcos Antônio Ferreira da Silva 97.000 quotas . (97,00%) R$ 97 000,00 

Irma lneko Takano Okamura  3.000 quotas . (3,00%) R$ 3.000,00 
• 

TOTAL i•"•'"•'"•"••••"•""•'•"..."••••••7•••••'"•"'sw.'"s"*•"'• 100.000 quotas •••• (100,00%) R$ 100 000,00 

CLAUS=  QUINTA: Os sócios resolvem alterar a razão social da sociedade para THA & 
THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA — EPP. 

CLÁUSULA SEXTA: Os sócios resolvem alterar o endereço da sociedade para a Av. Pedro 

Bueno, n2  994 - Campo Belo — CEP.: 04342-000  —SS°  Paulo/SP. 
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CLAUSULA SÉTIMA: Os sócios resolvem alterar o objetivo social da sociedade para: 

1) Exploração do ramo de farmácia, com manipulação alopática; 
2) Exploração do ramo de farmácia, com manipulação de produtos estéreis; 
3) Comercio de produtos farmacêuticos e de perfumaria em geral. 

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada INDIVIDUALMENTE pelos sócios 
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA e IRMA  MEW  TAKANO OKAMURA, e a eles 
caberão a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e 
extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no 
interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em 
negócios estranhos aos fins sociais. 

CLAUSULA NONA: Os sócios declaram sob penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial nem em 
virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no  art.  1.011, § 1.g do Código Civil (Lei 
ng 10.406/2002). 

Tendo em vista a presente alteração contratual e as anteriores já devidamente arquivadas 
na JUCESP, resolvem as partes consolidar o contrato social, consolidação que é feita com 
adaptação As disposições do Novo Código Civil Brasileiro (Lei ng 10.406 de 10/01/2002), 
passa à ter a seguinte redação: 

coNsouroAçÃo DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA 
THA & THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP. 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de THA & THI 
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LIDA - EPP., tendo sua sede 5 Av. Pedro Bueno, ng 994 — 
Campo Belo — CEP.: 04342-000 — São Paulo/SP. 

Parágrafo Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá 
abrir filiais, sucursais, agência e escritórios em qualquer parte do território nacional, a 
critério dos sócios.  

12 4- 
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CLÁUSULA SEGUNDA: O objetivo social da sociedade será: 

1) Exploração do ramo de farmácia, com manipulação alopática; 
2) Exploração do ramo de farmácia, com manipulação de produtos estéreis; 
3) Comércio de produtos farmacêuticos e de perfumaria em geral. 

CLAUSULA TERCEIRA: 0 capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 
100.000 (cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas pelo sócio, 
saber: 

Marcos Antônio Ferreira da Silva 97.000 quotas, (97,00%) R$ 97.000,00 
Irma ineko Takarto Okamura  3.000 quotas, (3,00%) R$ 3.000,00 

TOTAL 100.000 quotas, .... (100,00%) R$ 100 000,00  

Parágrafo primeiro: Os sócios realizam neste ato, em moeda corrente do Pais, o valor 
total das quotas subscritas. 

Parágrafo segundo: Nos termos do  art.  1.052 do Código Civil (Lei n9  10,406/2.002), a 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. 

CLAUSULA QUARTA: A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. 

CLAUSULA QUINTA: A sociedade será administrada INDIVIDUALMENTE pelos sócios 
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA e IRMA INEKO TAKANO OKAMURA, e a eles 
caberão a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e 
extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no 
interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em 
negócios estranhos aos fins sociais. 

CLAUSULA SEXTA: Em suas deliberaçôes, os administradores adotarão preferencialmente 
a forma estabelecida no § 32  do  art.  1.072 do Código Civil (Lei n9  10.406/2002). 

CLAUSULA SÉTIMA: Pelo exercício da administração, os administradores terão direito a 
uma retirada mensal a titulo de pró - labore, cujo valor será livremente convencionado 
entre eles, de comum acordo. 

CLAUSULA OITAVA: Fica  vstabelecido  que  a  sociedade não terá conselho  fiscal. 
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CLAUSULA NONA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando 

serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será 
efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis. 

Parágrafo único: Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos 

sócios na proporção de sua participação no capital social. 

CLAUSULA DÉCIMA: O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da 
sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros 

do falecido o valor correspondente As suas quotas • de capital e A sua participação nos 
lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço 

geral especifico para esse fim. 

Parágrafo  Calico:  0 valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte 
forma: 40% (quarenta por cento) no prazo de dois meses; 30% (trinta por cento) no prazo 

de seis meses e 30% (trinta por cento) no prazo de doze meses. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei n9 

10.406/2002), aplicáveis A matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a 

liquidação da sociedade. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com 
observância dos preceitos do Código Civil (Lei n9 10.406/2002) e de outros dispositivos 

legais aplicáveis. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação 
fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Os sócios MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA e IRMA 

INEKO TAKANO OKAMURA, já qualificados, declaram sob as penas da lei, que não estão 

impedidos de exercerem a administração de sociedade, nem por decorrência de lei 
especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no  art.  1.011, § 12, 

do Código Civil (Lei ne 10.406/2002). 
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E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particu 
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de 
testemunhas abaixo, em três vias de igual teor, com a primeira via destinada a regi 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE  SAO  PAULO (JUCESP). 

ar foi 
duas 

ro na 

São Paulo, 11. de Fevereiro de 014. 

Testemunhas: 

 

624.%)6(-4^-194 

   

Juliana de Oliveira Bragliroli 
RG. 32.194.281-4 —SSP/SP 
CPF. 314.202.028-47  

arcos Antônio Ferreira da Silva 
Sócio / Administrador 

 

Ce‘vive 
Irma Ineko Takano Okamura 
Nova sócia / Administradora 



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

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

Nome: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 
CNPJ: 06.177.615/0001-74  

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

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

2. não constam inscrições em Divida 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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 6 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 ã 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 12:11:43 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 04/02/2023. 
Código de controle da certidão: 8AF2.AC71.EA8F.C4BB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ: 06.177.615/0001-74  

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

Certidão n° 

Data e hora da emissão 

Validade 

22060404748-52 

23/06/2022 16:21:06 

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br  

Folha 1 de 1 
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Certidão Número: 0681521 -2022 

CPF/CNPJ Raiz: 06.177.615/ 

Contribuinte: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 

Liberação: 02/08/2022 

Validade: 29/01/2023 

PREFEITURA DE  
SAO  PAULO 

FAZENDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários 

Tributos Abrangidos: 

Unidades  Tributaries:  

Imposto Sobre Serviços - ISS 

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação,e Funcion entu 

Taxa de Fiscalização de Anuncio -  TEA  ; 

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento -  TEE  " 
Taxa de Resíduos Sólidos de Servigos

,
de Saúde - TRSSeidérrcia a partir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis ITBI 

CCM 3.301.141-9- Inicio atv :25/03/2004  (AV  PEDRO 13U E -CEP: 04342-000):  

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal Cobra!' e.inscreVer quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo; inclusive em relação ao período contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria .Municipal da Fazenda e a inscrições em Divida Ativa 
Municipal, junto à Procuradoria0erál do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos créditos tributários inscrit& e  ilk)  inscritos na Divida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data 6: 
REGULAR. 

A aceitação desta certidão está _condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  no endereço 
http://www.prefeiturgs  ov:brIcidade/secretarias/fazenda/. 
Qualquer rasura inval ra este documento. 

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n°3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria  SF  n° 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria  SF  n° 182, 
de 04 de agosto de 2021. 

Certidão emitida As 15:49:19 horas do dia 06/10/2022 (hora e data de  Brasilia).  

Código de Autenticidade: 974AC012 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf  
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Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 06.177.615/0001-74 

Razão Social:THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME 

Endereço: AV  PEDRO BUENO 994 / JABAQUARA /  SAO  PAULO / SP / 04342-000 

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 Servico - FGTS. 

0 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:12/11/2022 a 11/12/2022 L..'  

Certificação Número: 2022111201113682853763 

Informação obtida em 22/11/2022 11:56:41 

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

22/11/2022 11:56 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 06.177.615/0001-74 
Certidão n': 28383327/2022 
Expedição: 30/08/2022, As 07:38:34 
Validade: 26/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. \-d/  

Certifica-se que THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n' 06.177.615/0001-74, NA() CONSTA 
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A 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 A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  



• 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgdo gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 24/11/2022 10:34:04 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: THA & THI FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA 
CNPJ: 06.177.615/0001-74 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Iniclôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de bril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



n  mprobt kdi dministrati a e  idade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (24/11/2022 às 10:40) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 076.564.338-30. • 
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em htto://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

637F.7465.DE47.1253 no seguinte endereço: https://www.cnqus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.Dhp 

• 

rado em: 24/11/2022 as 10:40:53  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1 
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nelegibilidade T  ,rr rot Ldath c ninis  

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (24/11/2022 as 10:41) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com transito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 075.661.958-08. • 
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em httb://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

637F.7490.87D1.4296 no seguinte endereço: httos://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

•  

:redo em: 24/11/2022 as 10:41:36  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 





FAF2EEc 

DECLARAÇÃO DE QUE 0 PROPONENTE NÃO POSSUI, EM SEU QUADRO 

DE PESSOAL, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS DE 

IDADE. 

Prezados Senhores, 

A THA & THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob 

o n° 06.177.615/0001-74, por seu representante legal abaixo assinado, o(a) 

Sr.(a) IRMA INEKO TAKANO OKAMURA, portador(a) da Carteira de 

Identidade n° 13.031.749 - e do CPF n° 076.564.338-30, declara que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, estando em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII do  art.  7° da Constituição da República. 

São Paulo, 22 de novembro de 2022. 

7 Ck 

Irma lneko Takano Okamura  

Farmacêutica Responsável Técnica Legal  

non & Ihi- Fannecia de  Manipulação  Lida. 
cNRI; M./ 77.0 :Eq0001.74 

Pedr a. 2 • c„ 94 - Jabaquare 
CEP 043424)00 - Sao Paoilo - SP 





Compras  
Rua Lothário Boutin, 90 

Pinheirinho — Curitiba/PR 
81.110-522 
3316-5942 

compras@feaes.curitiba.pr.gov.br  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que a pessoa jurídica Tha & Thi Farmácia 

de Manipulação Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 

06.177.615/0001-74 sediada ao endereço Av. Pedro Bueno, 994, Jabaquara, São Paulo-SP 

CEP 04.342-000 forneceu os medicamentos conforme tabela abaixo, adquiridos por esta 

Fundação via dispensa de licitação. 

Descrição do Item 
Quantidade 

Adquirida 

Dispensa de 

Licitação 

Azul de Metileno 2% ampola 5m1 30 116/2021 
Polidocanol 1% (10mg/m1) Ampola 2m1 200 116/2021 
Polidocanol 3% (30mg/m1) Ampola 2m1 90 116/2021 

Ainda, que a empresa Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda, 

forneceu os produtos de forma idônea, atendendo as condições previstas no termo de 

referência, não constando nada que desabone a conduta desta empresa até o presente. 

Curitiba, 23 de novembro de 2022. 
Assinado de forma digital por 
OLAVO GASPARIN:47783753949 
Versão do Adobe  Acrobat 
Reader:  2022.003.20282 

Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo Financeiro 





Data: 16/11/2022  

ORÇAMENTO: 18216 
L.11.41PIP'ilD A/C:  

Empresa: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 

CNPJ: 10.571.984/0001-14 

Endereço: RUA GERALDO DOS REIS, ng 80 

Bairro: ALA I 

Cidade/UF: POUSO ALEGRE / MG 
Fone/Fax: (35) 3425-0392 

Cliente: FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDEFEAS - 00001239 Data: 16/11/2022 

Endereço: RUA LOTHARIO BOUTIN, 90  Ng  1 Bairro: PINHEIRINHO 
Cidade: CURITIBA CEP: 81110 - 522 UF: PR 

CNPJ: 14.814.139/0001-83 Insc.  Est.:  ISENTO 
Fone: 4133165905 - 4133165911 Fax: 
Cond. Pgto.: ANTECIPADO V Validade: 19/11/2022 

tlindedor: 87 - Henrique da Silva Soares Santos Prazo Entrega:  

Fat.  Mínimo: 0,00 

Item Descrição do Produto Marca Un Qtde Qtde Emb Vir.Unit Vir Emb Vir. Total 

319 NEOSTIGMINE 0,5MG/ML INJ IM. UNIAO QUIMICA CX 30 50 4,1000 205,0000 6.150,00 
IV. SC. CX C/50 AMP 1ML - FARMACEUTICA 
NORMASTIG NACIONAL  SA 

Valor da Mercadoria: 6.150,00 

Total do Orçamento: 6.150,00 

Observação: 

Nome do Usuário: hsantos 

9o
iail: nfe@astrafarma.com.br  

ne: 3534250392 Ramal: 

16/11/2022 11:33:19 Usuário: HSANTOS Página ide 1 

CEP: 37555-202 
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Dados do Cadastro 

14/11/2022 08:32  Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento 

Dados da Empresa Nacional 

Razão Social 

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARLTDA ME 

Nome Fantasia 

ASTRA FARMA 

Endereço na  Internet  

Endereço Completo 

R GERALDO DOS REIS 80- ALA I CEP: 37.555-202 

Responsável Técnico  

ANDERSON  LUIZ BATISTA  

ANDERSON  LUIZ BATISTA  

DIEGO  REIS DA ROSA 

CNPJ 

10.571.984/0001-14 

SAC 

Cidade/UF 

POUSO ALEGRE/MG 

Responsável Legal  

ANDERSON  LUIZ BATISTA  

ANDERSON  LUIZ BATISTA  

ANDERSON  LUIZ BATISTA 

Situação Data do Cadastro 

20/10/2014 

Cadastro 

1 - Medicamento 

Cadastro N° 

1.12128-2 

N° do Processo 

25351.602148/2014-50 

Atividades! Classes 

Armazenar 

• Medicamento 

Distribuir 

• Medicamento 

Expedir 

• Medicamento 

Ativa 

1/1 
https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351602148201450/?cnpj=10571984000114  
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SAC 

Cidade/UF 

POUSO ALEGRE/MG 

Responsável Legal  

ANDERSON  LUIZ BATISTA  
ANDERSON  LUIZ BATISTA  

ANDERSON  LUIZ BATISTA 

14/11/2022 08:32  Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento 

Dados da Empresa Nacional 

Razão Social 

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARLTDA ME 

Nome Fantasia 

ASTRA FARMA 

Endereço na  Internet  

Endereço Completo 

R GERALDO DOS REIS 80 - ALA I CEP: 37.555-202 

Responsável Técnico  

ANDERSON  LUIZ BATISTA  
ANDERSON  LUIZ BATISTA  
DIEGO  REIS DA ROSA 

CNPJ 

10.571.984/0001-14 

Dados do Cadastro 

Cadastro N° 

1.14987-2 

N° do Processo 

25351.778778/2015-47 

Atividades / Classes 

Armazenar 

• Medicamento 

Distribuir 

• Medicamento 

Expedir 

• Medicamento 

Data do Cadastro 

18/01/2016 

Situação 

 

Ativa 

 

Cadastro 

1 - Medicamento Especial 

   

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351778778201547/?cnpj=10571984000114 1/1 





N° PROCESSO: N° DIST. N° 092/11/2022 POUSO ALEGRE - MG 

RAZÃO SOCIAL: ASTRA FARNIA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

NOME FANTASIA: -- CNN:  10.571.98410001-14  

END.:  Rua Geraldo dos Rels, N°80 Bairro: Ala I / CEP: 37.666.202 

POUSO ALEGRE - MG FONE: (36) 3246-0392 

RESP. TÉCNICO:  DIEGO  REIS DA ROSA CRF-MG: 29.590 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. 

1- Armazenar, Distribuir, Expedir: Medicamentos; 

II - Annazenar, Distribuir. Expedir: Medicamentos Sujeitos  ii Controls  Especial - (Portaria 344/98). 

Ill - Armazenar, Distribuir, Expedir: Produtes para Saúde (Correlatos). _ 

• • 

A Coordenadora de Vigilância Sanitária Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas 

Gerais, de acordo com a legislagâo vigente, tenda em vista a regularidade do processo, que o(s) 

habilita(m) a manter as atividades autorizadas abaixo  resolve conceder-lhe (s) ALVARÁ 

SANITÁRIO: 

Observaçõe.s: 
Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público. 
1- 0 presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidades no estabe 
2- A presente Licença terá validade de 01 (um) ano a partir da data de sua emissão. 
3- A presente licença devera ser renovada anualmente, sendo que o prazo para requerer sua  re ntre 90 

(noventa) e 120 (cento e vinte) dias antes do término de sua vigência, conforme inciso II do  Art.  85-B da Lei 
Estadual 13.317/99. 

11A11111 SUS  

•••.,er:n. • •••„ • - .1177, • . 0. .. • . • 4. . . . _ . • . 4: . 

4, • • s•r•• • . • " 41, "•04.  • a • •--:••• - • a - ' •• A • o . • : Zi.V 74.1: Elk) 311C b. 3c x 
.• 

G1,1  , 

". 
•••«-. 

Y • 

P, 

w 

• 

• *. • 

• ;4( • 

• tie,.  

ai  

Y43' ;+ 

(tri.  

• , 

w2ow's 

• .1 • 

' feur> .  

I • 

'16's  

.4. 4 

ALVARÁ SANITÁRIO 

MÀRcjA MESQUI A TOLEDO DE  ALMEIDA  
FARMA UTICA - IOQUIMICA/CRF-MG:13.481 

AUTO  IDADE  SANITARIA - MAT.: 12.185-2 

RENA 
Coordenadora Sanitiria 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-MG 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POUSO ALEGRE 
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL 
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REGISTRO 
27.324  

REGIONAL 
CRF/MG  

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 
VALIDADE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A  SEX.  
27/03/2023 08:00 AS 18:00 

RAzKo/osNoNINAgXo SOCIAL 
Agtra FarMa Comer. de Material Médico Hosp. 
Lt.da 
NATUREZA DO ESTABELECIMENTO 
Distribuidora de Medicamentos e Correlatos 

ENDEREÇO 
R. Geraldo dos Reis, 80 - CEP: 37555,202 

LOCALIDADE CIDADE 
Ala I Pouso Alegre/MG 

CNP.7 
10.571.984/0001-14 

FARMACÊUTICO(S) DIRETOR/RESPONSAVBL(EIS) TÉCNICO(S) 
NOME ..•- INSCRIÇÃO HORARIO DE ASSISTÊNCIA  
Diego  Reis da Rosa 29.590 Seg/Sex:00:00 As 12:00 

FARMACiUTICO(S) ASSISTENTE(S) TAcNico(s) 
Noit INSCRIÇÃO HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA  
Anderson  Luiz Batista - 17883 17.883 Seg/Sex:13:00 As 18:00 

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO POBLICO 
Certificamos que o estabelecimento 'a que se refere esta Certidao de Regularidade 
Técnica esta inscrito no Conselho Regional de Farmácia atendendo .la todos os 
requisitos do art.22, parágrafo único e art.24, ambos da' Lei :3820/60. 
Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua-, 
atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis • 
Técnicos, de acordo com os artigos 2, 3° caput, 5*, '6* incisoiI, todos da Lei 
13.021/14. 
A autenticidade e/ou valiaiade jurídica dessa Certidlo  sera  comprovada acessando 
o  site  institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do 
leitor de QR,Code. 
Odocumento impresso deverá ser reimpresso a cada 90 (noventa)  digs.  
Expedida e54,28/03/2022 e emitida no dia 28/03/202.2 " 

C6digo de 
Autenticidade 

032323228282740202 
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22/11/2022 12:03 about:blank 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
0, 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
10.571.984/0001-14 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
14/01/2009 

NOME EMPRESARIAL 
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
le*******  

PORTE  
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R GERALDO DOS REIS 

NÚMERO 
80 

COMPLEMENTO 
******** 

CEP 
37.555-202 

BAIRRO/DISTRITO 
ALA I 

MUNICÍPIO 
POUSO ALEGRE 

UF 
MG 

ENDEREÇO ELETRONICO 
EBM@EBMCONTABIL.COM.BR  

TELEFONE 
(35) 3241-1592 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*.*** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
14/01/2009 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 22/11/2022 As 12:03:25 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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Nome da 

Empresa 

Detentora 

do Registro 

Processo 

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 

25351.182380/2017-34 

CNPJ 60.665.981/0001- Aut 

18  

Categoria 1 Similar Dat 

Regulatória regi 

1 0,5 MG/ML  SOL  INJ CT 3 

AMP VD TRANS X 1 ML  

ATIVA 

ATIVA 

3 0,5 MG/ML  SOL  INJ CT 10 

AMP VD TRANS X 1 ML  

1049714060036 SOLUCAO INJETAVEL 

ATIVA 

22/11/2022 14:20 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Consultas / Medicamentos / Medicamentos 

Detalhe do Produto: NORMASTIG 

Nome NORMASTIG 

Comercial 

Principio METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 

Ativo 

Classe ANTIMIASTENICOS E DESCURARIZANTES 

Terapêutica 

Parecer 

Público 

Registro 104971406 yen 

I do 

' 
Mei 

de 

ATC 

Buli 

Elet 

Rotulagem • NORMASTIG_LAYOUT DE EMBALAGEM.PDF - 1 de 1 

N° Apresentação Registro Forma Farmacêutica Data de Validade 

Publicação 

1049714060011 soLKAo INJETAVEL 07/08/2017 24 

meses 

2 0,5 MG/ML  SOL  INJ CT 5 

AMP VD TRANS X 1 ML  

1049714060028 soLKAo INJETÁVEL 07/08/2017 24 

meses 

4 0,5 MG/ML  SOL  INJ CT 50 

AMP VD TRANS X 1 ML  

ATIVA 

07/08/2017 24 

meses 

07/08/2017 24 

meses 

1049714060044 = soLKAo INJETAVEL 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351182380201734/ 1/2 
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CPF Nome 

Identificação do(s) Assinante(s) 

040.305.696-92 ANDERSON  LUIZ BATISTA 

• 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/198.820-8 J183734790731 20/04/2018 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

N°00 PROTOCOLO (Uso de Junta Comercial) 

NIRE (da  sects  ou Mal, quando a 
sede for em outra UF) 

31208350514 

Código da Natureza 
Jurldica 

2062 

N° de Matricula do Agente 
Auxilier do Comercio 

1 - REQUERIMENTO 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(da Empresa  sods  Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S. o deferimento do seguinte ato: 

N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 

N° 

111111 

FCN REMP 

MN 
8373479073 

Hillill 

1 I 002 ALTERACAO 

051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2015 1 ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

2211 1 ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 

POUSO Al F.GRF Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Local Nome: 

Assinatura: 

75 Ahril 7018 Telefone de Contato: 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

Ill DECISÃO SINGULAR III  DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

. smei Ill SIM Processo em  Orden)  
A decisào 

//  
Data 

. NÃO 1. NA° _/___/ _/_/ Responsável 
Data Responsável Data Responsavel 

DECISÃO SINGULAR 
2° Exigêncla 3° Exigancia 4° Exigencia 5° ExIgencia 

Ill Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

1111 Processo deferido. Publique-se e arquive-se. E E IE Ill 

IIII Processo indeferldo. Publique-se. 

J _/_.... 
Data Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 2° Exigência 3. Exigência 4. Exigência 5° Exigência 
II Processo em exigêncla. (Vide despacho em folha anexa) 

Ill Processo deferido. Publique-se e arquive-se. E E Ill 111 

Ill Processo indeferido. Publique-se. 

_I/ 
Data Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma 

OBSERVAÇÕES 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 6764852 em 25/04/2018 da Empresa ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nire 
31208350514 e protocolo 181988205- 23/04/2018. Autenticação: 971460C7297ED7FEE6477183591305E2E939FA4F. Marinely de Paula Bomfim - 
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesso http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n°40 protocolo 18/198.820-8  ex  código de 
segurança zuxr Esta cópia fel autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secre eral 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o 008764952  em 25/04/2018 da Empresa ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nire 
31208350514 e protocolo 161908209- 23/04/2018. Autenticação: 971460C7297E07FEE6477183591305E2E939FA4F. Marinely de Paula Bomfim 
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/198.820-8 e o cadigo de 
segurança zuxr Esta cópia foi autentIcada digitalmente e assinada em 25/04/2018 por Mannely de Paula Bomfim — Secre a eral. 
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ALTERACÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  

"ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA"  

C.N.PL N" 10.571.984/0001-14 

Os senhores:  ANDERSON  LUIZ BATISTA, brasileiro, natural de 
Pouso Alegre-MG, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, farmacêutico, 
nascido em 2 /1-1/T978portador—da—cede—er54dad 
SSP/MG, e C.P.F. n° 040.305.696-92, residente e domiciliado na cidade de Pouso 
Alegre/MG, sito A Rua  Dr.  José Proc6pio S. Junqueira,60, bairro João Paulo II , CEP 
37.552-064 , e PEDRO PAULO FIGUEIREDO CAETANO, brasileiro, solteiro, 
natural de São Paulo-SP, universitário, nascido em 02/04/1986, portador da cédula de 
identidade sob n° 43.692.244-7 SSP/SP, e C.P.F. n ° 352.692.698-05, residente e 
domiciliado A Av.Otacilio Tomanik,343,Apto 181 C,Butanta, São Paulo-SP, CEP 
05.363-000, por essa forma tem entre si justos e combinados a alteração da 
SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA., que tem a Denominação Social de "ASTRA FARMA 

COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA" e que se situa h Rua 
Capitão Nunes, n° 43, Bairro Centro, na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, CEP 
37550-200, inscrita no C.N.P.J. sob n° 10.571.984/0001-14, cujo ato constitutivo esta 
arquivado na JUCEMG sob n°3120835051-4 em 14/01/2009, a presente sociedade 
passará a se reger mediante as clausulas e condições a seguir exaradas: 

1° Cláusula: A sede e o foro da sociedade passa da Rua Capitão 
Nunes, n° 43, Centro em Pouso Alegre-MG, CEP 37.550-200 para Rua Geraldo dos 
Reis, n° 80, Bairro São Francisco de Assis, em Pouso Alegre-MG, CEP 37.555-202. 

2° Cláusula: 0 objeto passa ser COMERCIO NO ATACADO DE 
MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. 

CONSOLIDAÇÃO: 

1°  Cláusula: A sede e foro da Sociedade é na Rua Geraldo dos 
Reis, n° 80, Bairro Silo Francisco de Assis, em Pouso Alegre-MG, CEP 37.555-202. 

Parágrafo 1°: Por resolução dos quotistas, a Sociedade poderá 
abrir ou fechar filiais, escritórios, e outras dependências em qualquer parte do 
território nacional ou exterior, alocando-lhes, para fins legais uma parcela de capital a 
ser destacada do capital social. 

2° Cláusula: A sociedade empresária limitada gira sob a 
denominação social de "ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA", a responsabilidade dos s6cios é restrita ao valor 
de suas cotas, porém eles respondem solidariamente pela integralização do capital 
social, o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e teve inicio de 
atividades na data de 14/01/2009; 

Cláusula: A sociedade tem como objeto social: COMERCIO 
NO ATACADO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. 

4° Cláusula: 0 capital social é de R$10.000,00 (dez mil reais), 
divididos  ern  10.000 (dez mil) cotas de valor nominal e indivisível de R$1,00 (hum  

ALTERACAO CONTRATUAL DA EMPRESA 2 

"ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA"  

C.N.PJ. N 0  10.571.984/0001-14  

real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do pais, com a seguinte 
distribuição: 

* ANDERSON  LUIZ  
* PEDRO PAULO FIGUEIREDO CAETANO 5.000 quotas..R$5.000,00 

Total subscrito  10.000 quotas R$10.000,00 

Parágrafo 1°: Cada quota confere a seu titular o direito a um 
voto nas deliberações sociais, as quais serão tomadas por maioria dos votos, salvo 
quorum especifico previsto na legislação em vigor. 

Parágrafo 2": 0 capital social somente poderá ser aumentado 
ou diminuído mediante deliberações de pelo menos 3/4  Wes  quartos) do capital 
votante. 

Parágrafo 3": A responsabilidade de cada sócio é restrita ao 
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
capital social. 

Parágrafo 4°: Os sócios não respondem subsidiariamente 
pelas obrigações sociais, consoante lhes faculta ao inciso VIII, artigo 997 da lei 
10.406/2002. 

5°  Cláusula: As quotas são indivisíveis em relação 
Sociedade e cada uma delas, dá direito a um voto nas deliberações dos quotistas. 

6" Cláusula: Os sócios não poderão alienar, transferir ou 
onerar, no todo ou em parte, as quotas do capital social a terceiros, sem a anuência 
expressa do outro, o qual, em igualdade de prego e condições terá o direito de adquiri-
las preferencialmente, sendo-lhe concedido um prazo de 30 (trinta) dias para 
manifestar seu interesse na aquisição, mediante comunicação escrita A outra parte. 

Parágrafo I": Decorrido o prazo previsto no caput desta 
clausula, o sócio que desejar retirar-se nas condições acima ficará liberado para 
vender as suas quotas, obrigando-se a dar ciência ao sócio remanescente, quando da 
efetivação da venda. 

Parágrafo 2°: 0 sócio que vender suas quotas se obriga a dar 
ciência prévia e expressa dos termos deste contrato ao terceiro adquirente que, por sua 
vez, ficara obrigada a respeitá-lo integralmente. 

Parágrafo 3°: Não havendo terceiros interessados, as quotas 
serão calculadas com base no balancete mensal encerrado pela sociedade, 
relativamente ao mês imediatamente anterior ao da data da oferta e, o valor apurado 
será pago em 10 (dez) prestações mensais, iguais e sucessivas, corrigidas com base no 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°6764852 em 25/04/2018 da Empresa ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ,  Wire  
31208350514 e protocolo 181988208- 23/04/2018. Autenticag5o: 971460C7297ED7FEE6477183591305E2E939FA4F. Marinely de Paula Bomfim - 
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerng.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/198.820-8 no código de 
segurança 000r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2018 por Marinely de Paula Bornfirn — Secre 'a- eral. 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
artifice  registro sob o n° 6764852 em 25/04/2018 da Empresa ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.  Wire  

312083505140 protocolo 181988208 - 23/04/2018. Autenticaç5o: 971460C7297ED7FEE647718359B05E2E939FA4F. Marinely de Paula Bomfim - 
Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe e do protocolo 18/198.820-8 e o código de 
segurança 5uxr Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim —  Score  á  la-  eral. 
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"ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA"  

C.N.PJ. N " 10.571.984/0001-14 

IGP-M da Faculdade Getulio Vargas ou índice equivalente que porventura possa vir a 
substitui-lo. 

7' Cláusula: Os sócios como lhes autorizam a legislação 
pertinente, instituem sobre a totalidade das quotas do capital social de cada qual, 
cláusulas restritivas a sua inalienabilidade a terceiros, indisponibilidade, sem que haja 
o consentimento dos demais sócios, e instituem ainda, a impenhorabilidade legal 
sobre as mesmas, para todo e qualquer tipo de divida oriunda da sociedade ou de seus 
sócios, a fim de preservar o regular desempenho dos objetivos sociais, visando, 
sobretudo a proteção dos interesses da sociedade acerca de quaisquer causas internas 
de divergência entre os sócios ou, ainda, interferências externas que possam vir a 
comprometê-los. 

8° Cláusula: A sociedade será administrada por todos os 
sócios, que assinarão individualmente todos os papéis que envolvem a 
responsabilidade social, inclusive aqueles relativas à venda ou ônus de propriedades 
imobiliárias, do ativo fixo, com poderes e atribuições de administrarem os negócios 
sociais autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
cotistas ou de terceiros; 

Parágrafo 10: Os sócios diretores ficam dispensados de 
prestar caução e poderão fazer jus a uma remuneração que será fixada pelos mesmos 
em Reunião de Quotistas e levada h conta de despesas gerais da Sociedade. 

Parágrafo 2": Todo e qualquer documento que implique em 
responsabilidade por parte da empresa ou ônus ao patrimônio imobiliário da mesma 
deverá ser assinado, de igual modo, pelo sócio diretor ou por seu bastante procurador 
com poderes específicos para tal. 

Parágrafo 30: Em caso de vacância de quaisquer dos cargos 
de direção, a sociedade continuará ser administrada pelo sócio diretor remanescente 
até a primeira alteração contratual que se  third  72 (setenta e duas) horas após a 
Reunião de Quotistas, a ser convocada especialmente para nova eleição, em prazo não 
superior a 45 (quarenta e cinco dias) da ocorrência da referida vacância. 

Parágrafo 40: A sociedade poderá admitir administrador que 
não seja sócio, desde que seja efetuada a alteração contratual devidamente registrada 
no órgão competente. 

Parágrafo 5°: 0 administrador não será pessoalmente 
responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade em virtude de ato 
regular de gestão. 

9' Cláusula: Observada as restrições contidas neste contrato 
social, os sócios diretores, separadamente, tem poderes de representação, 
administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos e  

ALTERACAO CONTRATUAL DA EMPRESA 4 

"ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA" 

C.N.PJ. N" 10.571.984/0001-14 

operações relacionados com o objeto social, desde que não sejam de competência 
privada da Reunião, consoante disposto nas Cláusulas 10° e 11° em especial. 

A - representar a sociedade, ativa e passivamente, em juizo ou 
fora dele, inclusive com amplos poderes para receber citações. 

B — zelar pela observância da lei e do contrato social e fazer 
cumprir as deliberações dos quotistas e do Conselho de Administração. 

C — representar a sociedade perante quaisquer estabelecimentos 
bancários e órgãos públicos federais, estaduais, municipais, autarquias, Secretaria da 
Receita Federal e suas Delegacias e Inspetorias, Agências e Postos, empresas públicas 
e de economia mista, Banco Central do Brasil, e suas Carteiras, inclusive a do 
Comércio Exterior, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresas de 
transporte aéreo, assinatura de propostas para licitações e concorrências particulares; 
quitação por pagamentos feitos a Sociedade em cheque a favor desta, atos como 
preposto na Justiça do Trabalho, emissão de duplicatas, letras de cambio e outros 
títulos de crédito exclusivamente para cobrança e desconto bancário e consecutivo 
depósito na conta da Sociedade, entre outros 

D — emitir e aprovar regulamentos internos que julgar úteis e 
necessários. 

E — apresentar anualmente relatório da administração sobre os 
negócios sociais e os primeiros fatos administrativos do exercício findo, o balanço e 
demais demonstrações financeiras; e o orçamento geral para o exercício seguinte. 

Parágrafo 1°: A contratação de empréstimos em nome da 
sociedade obedecerá a mesma regra descrita no caput da presente cláusula. 

Parágrafo 2°. As procurações outorgadas em nome da 
Sociedade serão emitidas por prazo determinado, não sendo admitido o 
substabelecimento - com exceção daquelas contendo poderes de natureza  "ad  judicia" 
e "  ad  judicia et extra" que o serão por prazo indeterminado, com possibilidade de 
substabelecimento — devendo ser assinadas pelos sócios diretores conjuntamente 
dentro dos limites de suas atribuições. 

10°  Cláusula:  Sera  obrigatória a autorização prévia da Reunido, 
no moldes descritos nas Cláusulas 13" a 15° infra, para todos os atos que importem 
em alienação ou imponham ônus ao patrimônio imobiliário da Sociedade. 

11°  Cláusula: A assinatura de contratos especiais e outros 
documentos que acarretem obrigações para a Sociedade e que não estejam 
compreendidos no curso normal dos negócios, dependerá sempre de autorização 
prévia e expressa da Reunião, consoante descrito nas Cláusulas 13' a 15' infra, cuja 
deliberação deverá ser reduzida a termo na presença de duas testemunhas, transcrita 
para o Livro de Atas de Reuniões e levada a registro, na forma de lei. Entre outros, 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro soba n°6764852 em 25/04/2018 da Empresa ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.  Wire  
31208350514 e protocolo 181958208- 23/04/2018. Autenticação: 971460C7297ED7FEE6477183591305E2E939FA4F. Marinely de Paula Bomfim - 
Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/198,820-8 e o código de 
seguranga zuxr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2018 por Marinely de Paula Bornfim —  Seem  a- eral. 
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ALTERACÂO CONTRATUAL DA EMPRESA 5 

"ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA" 
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incluindo-os, mas não se limitando aos mesmos, os seguintes atos serão 
expressamente considerados contratos especiais: 

ALTERACAO CONTRATUAL DA EMPRESA Cr 

"ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA"  

C.N.PJ. N " 10.571.984/0001-14 

Parágrafo 20: As discussões e votações nas reuniões deverão 
se restringir à pauta constante da convocação. 

A — alienação ou onerado, por qualquer reforma, de imóvel 
pertencente à Sociedade. 

B — alienação ou oneragdo, por qualquer forma, de  liens  que 
representem parcela substancial do ativo fixo da sociedade. 

12° Cláusula: São expressamente proibidos e serão nulos de 
pleno direito, quaisquer atos praticados pelos sócios, diretores, conselheiros, 
procuradores ou empregados da Sociedade que sejam estranhos ao objeto social e aos 
negócios da Sociedade, tais como: avais, fianças, endossos e outras garantias de favor. 

130  Cláusula: A reunião 6 o órgão soberano da sociedade e 
nela poderão comparecer todos os quotistas, em periodicidade  minima  atual (no prazo 
de quatro meses após o encerramento do exercício social), para deliberar sobre 
balanço patrimonial e resultado econômico, com a presença dos sócios representando 
3/4  (três quartos) do capital social, podendo estes se fazer representar por procuradores 
devidamente munidos de instrumentos de procuração assinados há menos de seis 
meses, e desde que estes procuradores sejam acionistas, administradores da sociedade 
ou advogados. 

Parágrafo 1": Os representantes legais e os procuradores 
constituídos deverão fazer a entrega dos respectivos instrumentos de representação ou 
mandato na sede da Sociedade 3 (três) dias antes da assembléia, os quais serão 
levados a registro em conjunto com a ata, no prazo  Maximo  de 20 (vinte) dias após a 
realização da mesma. 

Parágrafo 20: A Reunião instala-se com a presença de 3/4  (três 
quartos) do capital social. 

14° Clausula: As reuniões de Quotistas serão presididas por 
qualquer um dos sócios diretores. Ao presidente da reunião caberá a escolha do 
secretário. 

15° Clausula: As Reuniões de Quotistas serão convocadas nas 
hipóteses legais e naquelas fixadas nos termos do presente instrumento, por qualquer 
um dos sócios diretores, ou por quem de direito, sempre na forma escrita com prazo 
de antecedência de 8 (oito) dias (ou 5 (cinco) dias quando se tratar de segunda 
convocação), contados da primeira comunicação. 

Parágrafo 10: Nas convocações deverão constar, 
obrigatoriamente, a pauta das deliberações, o dia, hora e local (com endereço 
claramente especificado) a ser realizada a reunião. 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°6764852 em 25/04/2018 da Empresa ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,  Hire  
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Parágrafo 3°: A presença de ambos os quotistas diretores supre 
a necessidade de formalização da convocação descrita no caput da presente cláusula. 

16° Cláusula: O exercício social começará em 1° de janeiro e 
findará em 31 de dezembro de cada ano. 

Parágrafo 1": Ao final de cada exercício serão preparados o 
inventário, balanço patrimonial e de resultado econômico, demais demonstrações 
financeiras exigidas por lei e, os lucros ou prejuízos verificados, a critério dos 
quotistas cuja manifestação deverá se dar em Reunião Geral ou de seus representantes 
legais com poderes específicos para tal, poderão ser: 

A)Distribuídos aos quotistas ou por eles suportados na 
proporção de suas participações no capital social. 

B)Retidos, total ou parcialmente, em conta de lucros em 
suspenso ou de reservas da Sociedade, ou ainda, 

C) Capitalizados. 

Parágrafo 2°: Por resolução de todos os quotistas 
representando 100% do capital social, a crit6rio dos mesmos ou de seus 
representantes legais com poderes específicos para tal, a Sociedade poderá preparar 
balanços parciais, para fins contábeis ou de eventual distribuição antecipada de 
resultados. 

17° Cláusula: A morte ou incapacidade de qualquer quotista 
não acarretará a dissolução da Sociedade que continuará com o quotista remanescente 
e com os sucessores do quotista morto ou incapaz, procedendo-se a necessária 
alteração de Contrato social. 

Parágrafo Único: Os haveres do quotista morto (na hipótese de 
seus herdeiros se recusarem ao ingresso na sociedade) ou incapaz sego calculados 
com base em balanço especialmente levando para esse fim e pagos no prazo de 10 
(dez) meses, a contar da data do evento, devidamente corrigidas pelo IGP-M da 
Faculdade Getúlio Vargas ou por outro índice equivalente que venha substituí-lo. 

18° Cláusula: Em caso de liquidação da Sociedade, será 
adotado e observado o procedimento legal. 

19° Cláusula: 0 presente contrato social poderá ser alterado, 
em qualquer de suas disposições e a qualquer momento, por deliberação dos quotistas 
representando por pelo menos 3/4  fires  quartos) do capital votante, assim como a 
incorporação, fusão e dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação. 

20° Cláusula: Os administradores declaram sob as penas da lei, 
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade empresária, por lei 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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Documento Principal 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Modulo Integrador Data 

18/198.820-8 J183734790731 20/04/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

040.305.696-92  ANDERSON  LUIZ BATISTA 

352.692.698-05 PEDRO PAULO FIGUEIREDO CAETANO 

ALTERACÁO CONTRATUAL DA EMPRESA 7 

"ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA"  

N 0  10.571.984/0001-14 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 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 publica, ou a propriedade. 

210  Cláusula: Fica desde já, eleito o fórum da Comarca de 
Pouso Alegre/MG para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justos, contratados e combinados, 
assinam os senhores sócios uma via da presente alteração contratual da 
empresa: "ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA". 

Pouso Alegre-MG, 26 de fevereiro de 2018.  

ANDERSON  LUIZ BATISTA que assina através do certificado digital. 

PEDRO PAULO FIGUEIREDO CAETANO que assina através do certificado digital. 

Pagina 1 de 1 
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Nor 

ANL,LON LUIZ BATISTA 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais - 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

TERMO-DE AUTENTICAÇÃO.L.AREGISIRO_DIG I TAL  
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR LTDA , de nire 3120835051-4 e protocolado sob o número 18/198.820-8 em 
23/04/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6764852, em 25/04/2018. 0 ato foi 
deferido digitalmente pelo examinador Antonio Carlos Raimundo. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretaria-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, devera ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)  e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

apa de Processo  

'-incioal 

.._PF Nome 

040.305.696-92  ANDERSON  LUIZ BATISTA 

352.692.698-05 PEDRO PAULO FIGUEIREDO CAETANO 

Belo Horizonte. Quarta-feira, 25 de Abril de 2018 

-9-ato-foi-deferido e-assinado-diqitalmente-por_:  

Identificag5o do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

559.475.496-20  ANTONIO  CARLOS RAIMUNDO 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 10.571.984/0001-14 DUNS®: 899752762 
Razão Social: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

*Nome Fantasia: 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2023 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MET: Não 
Porte da Empresa: Demais 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta 
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências 

nas funcionalidades de consulta. 

I - Credenciamento A-°- 
II - Habilitação Juridica (Possui Pendencia)3?. Q3)  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal \--- 

Receita Federal e PGFN Validade: 25/03/2023 
FGTS 

— 
FGTS Validade: 03/12/2022 
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 04/03/2023 c_,- 

Emitido em: 22/11/2022 11:47 1 de 1 
CPF: 035.618.859-00 Nome: FABIANA MARTINS  
Ass:  
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa a razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 24/11/2022 10:34:56 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 10.571.984/0001-14 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidemeos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI.  

&gab  Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidtmeas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 



Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simpli 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 20 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

licação e 
cite abril 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 10.571.984/0001-14  DUNK):  899752762 
Razão Social: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 
Nome Fantasia: 

divação do Fornecedor: Credenciado 

Sócios / Administradores 
Dados do Sócio/Administrador 1 

CPF: 040.305.696-92 Participação Societária: 45,00% 
Nome: ANDERSON  LUIZ BATISTA 
Número do Documento: MG-9083057 Órgão Expedidor: SSP/MG 
Data de Expedição: 18/11/2008 Data de Nascimento: 21/11/1978 
Filiação Materna: DELEZIE PEREIRA BATISTA 
Estado Civil: Casado(a) 

Dados do Cônjuge/Companheiro(a) 
Estrangeiro: Não CPF: 948.571.216-20 
Nome: ANA CLAUDIA MEGALE BATISTA 
Carteira de Identidade: brgão Expedidor: 
Data de Expedição: 

CEP: 37.552-064 
Endereço: RUA  DR JOSE  PROCOPIO S JUNQUEIRA, 60- JOAO PAULO II 
Município / UF: Pouso Alegre / Minas Gerais 
Telefone: (35) 99845548  
E-mail: astrafarmaeyahoo.com.br  

Emitido em: 24/11/2022 10:43 1 de 2 
CPF: 064.975.669-02 Nome: VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 



Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Sócio/Administrador 2 

CNPJ: 40.332.542/0001-86 Participação Societária: 10,00% 
Nome: PATRICIA ALVES DA SILVA PARTICIPACOES EIRELI 
Data Abertura Empresa: 11/01/2021 
CEP: 
Endereço: 
Município / UF: 
Telefone:  
E-mail:  

37.490-000 
RUA JOAO DA CRUZ AZEVEDO, 51- SALA 03- CENTRO 
São Gonçalo do Sapucai / Minas Gerais 
(35) 32411592 
EBM@EBMCONTABILCOM.BR  

Dados do Sócio/Administrador 3 
CPF: 
Nome: 
Número do Documento: 
Data de Expedição: 
Filiação Materna: 
Estado Civil: 
CEP: 
Endereço: 
Município / UF: 
Telefone:  
E-mail:  

815.734.488-34 Participação Societária: 45,00% 
ADILSON CAETANO 

brgio Expedidor: 
Data de Nascimento: 22/08/1954 

APPARECIDA DA SILVA CAETANO 

37.552-068 
RUA DOUTOR CARLOS F BRANDAO, 265 - APTO 402 - JOAO PAULO II 
Pouso Alegre / Minas Gerais 
(35) 88613432 

   

Emitido em: 24/11/2022 10:43 
CPF: 064.975.669-02 Nome: VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 
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mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (24/11/2022 às 10:44) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 040.305.696-92. 

O 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

637F.7556.DD33.3494 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

•  

:redo em: 24/11/2022 as 10:44:54  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 



• 

• 



Impri&d Adninistratti.e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (24/11/2022 As 10:46) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ n°40332.542/0001-86. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

637F.75A7.842A.1575 no seguinte endereço: https://vvww.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

•  

:redo em: 24/11/2022 as 10:46:15  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 
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Imp1Doidad Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (24/11/2022 As 10:46) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 815.734.488-34. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

637F.75BE.3F56.4598 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

•  

;rack) em: 24/11/2022 as 10:46:38  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1 
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DECLARAÇÃO 

• 

• 

"Declaro para fins disposto no inciso V do art.27 da lei n° 8.666, de 21 junho de 
1993, acrescido pela lei n° 9.854, de 27 de outubro 1999, que não emprego 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXII, do  art.  70  da 
Constituição Federal" 

Pouso Alegre 22 de novembro 2022. 

Astra Farma 
10.571.984lcool-14  

Recursos Humanos 
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ITAOCARA, Rid DE JAN 

RALPH I/VgILVA E6CAR  
FARMACÊUTICO  

‘00(' 

2 DE NOVEMBRO DE 2022 

23/11/2022 08:10 (4819x6873)  

Atestado deCapacidade Técnica 

Declaramos para os devidos Pns que a empresa Astra Farma Comercio de Material Medico 
Hospitalar LTDA, sediada a Rua Capita° Nunes NI 43 Centro, Pouso Alegre MG -  Cep:  
37.550-000, inscrita no CPNJ n.° 10.571.984.0001-14 e Inscrição Estadual rt.°  
0011053760078, que ate a presente data tem demonstrado idoneidade em suas transações, 
entregando o material no prazos estabelecidos e dentro das especificações, nada constando 
em nossos-arquivos que possa desaboná-la. 

https://webmail.curitiba.prgov.br/service/home/—/?auth=co&loc=pt_BR&id=33862&Part=2 1/1 



• 

• 



Ampicilinalg frasco-ampola WiR02682071 

v(D.  
else  Sueli de  Pietro Caputo  

Diretora Administrativa Financeira 

Compras  
Rua Lotharto Boutin. 1;30 

Pinheainho — Curitiba/PR 
81.110-522 
3316-5942 

cornpras§feaes.curitiba.pr  gov,br  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que a pessoa jurídica Astra  Farms  Comercio de 

Material Medico Hospitalar Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no  CNN  

10.571.984/0001-14 sediada a Rua Geraldo dos Reis. 80, CEP 37.555-202, Pouso Alegre — 

MG, forneceu para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas), inscrita no CNPJ/MF n° 

14.814.13910001-83, o item da Dispensa de Licitação 087/2021, conforme tabela abaixo: 

Ainda, que a empresa Astra Farma Comércio de Material Medico Hospitalar Ltda 

forneceu o item de forma idônea, atendendo as condições previstas no Edital, não 

constando nada que desabone a conduta desta empresa ate o presente. 

Curitiba. 30 de novembro de 2021 
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Feas 

R.  Cap.  Argenniro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.or.gov.br  

Declaração de conformidade da habilitação 

Declaro que a empresa vencedora cumpriu integralmente os requisitos de 

habilitação previstos no termo de referência e estudo técnico preliminar, nada obstando ao 

prosseguimento do presente expediente. 

Saliento que essa análise diz respeito tão somente aos documentos de 

habilitação da empresa e não quanto aos demais requisitos formais da dispensa, cuja 

análise sobrepassa nossa competência. 

Curitiba, 24 de novembro de 2022. 

Documento assinado digitalmente 

br JULIANO EUGENIO DA SILVA 
Data: 02/12/2022 08:42:45-0300 
Verifique em https://verificadoritibr  

Juliano  Eugenio da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações Feas 
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Assessoria Jurídica 

Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 
161 30  andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41)  3316-5954  

www.feas.curitiba.pr.gov.br  

Protocolo: P.A. 296/2022 

Parecer: 534/2022 AJUR-FEAS 

Ementa: Dispensa emergencial para aquisição de atropina 0,5 mg (0,5rng/m1) ampola 1m1 e 
neostigmina 0,5 mg (0,5mg/m1) ampola 1m1, para funcionamento das instituições sob a gestão da 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde - FEAS. 

Fundamento:  art.  75, inciso  III,  alínea a da Lei Federal n.° 14.133/2021. 

I - Relatório 

Trata-se de solicitação de dispensa de licitação  para a aquisição de 

atropina 0,5 mg (0,5mg/m1) ampola 1m1 e neostigmina 0,5 mg (0,5mg/m1) ampola 1m1, com as 

empresas Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda., CNPJ 06.177.615/0001-74 e Astra Farma 
Comércio de Material Médico Hospitalar, CNPJ 10.571.984/0001-14, ao valor total de R$ 9.510,00 

(nove mil quinhentos e dez reais). 

A  fl.  03 encontra-se memorando n° 226 — Compras. Estudo técnico 

preliminar (fls. 04/08 v.), dispensa de licitação (fls. 09/10), termo de referência (fls. 11/15 v.), 

conformidade de pregos praticados no mercado (fls. 16/17), termo de homologação de Pregão 
Eletrônico (f1.18), saldo de estoque (fls.19/20), consumo mensal por Centro de Custo (fls. 21/22), 
cotações( fls.23/40 v.). 

As fls. 41/78 v. constam documentos relativos à habilitação jurídica e regularidade fiscal e 

trabalhista do fornecedor, declaração de conformidade da habilitação (f1.79). 

Esse é o relatório. 
Passo à manifestação. 

II — Análise 

Conforme a justificativa da dispensa de licitação, a aquisição se faz 
necessária para atender, de maneira contingencial, a necessidade emergencial de ofertar os insumos 
necessários ao atendimento hospitalar aos pacientes do Sistema Único de Saúde atendidos pela 
FEAS. 

Inicialmente, o artigo 37, inciso XXI do texto constitucional estabelece que as 

compras, alienação de bens, contratação de obras e serviços da  Ad  • istração Pública devem ser 

realizadas mediante a abertura de processo licitatório, com tratament mico entre os licitantes, 

no intuito de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. 

1 
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Assessoria Jurídica 

Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 
161 3° andar 

Cap50 Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41)  3316-5954  
www.feas.curitiba.pr.gov.br  

A lei 14.133/2021, estabelecendo normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos, disciplinou no artigo 1g, inciso II, que abrange "os fundos especiais e as demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública". Ainda, no artigo 6, 

inciso Ill, define-se: "Administração Pública: administração direta e indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito 

provado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas", no qual 

integra-se a Fundação Estatal de Atenção à Saúde — FEAS. 

Portanto, sendo a FEAS uma Fundação Estatal, instituída pelo Município de 

Curitiba, através da Lei ng 13.663, de 21 de dezembro de 2010, com regime jurídico de direito 

privado, deverá estar subordinada As regras esculpidas na Lei ng 14.133/2021, na aquisição de bens e 

contratação de serviços. 

Dispensa de licitação com base no artigo 75, inciso Ill, alínea "a" - Inteligência do artigo 75, inciso  

III,  alínea a da Lei 14.133/2021 

0 artigo 75, inciso Ill, da lei 14.133/20211  prevê hipóteses em que é possível a 

dispensa do certame licitatório, como, por exemplo, para contratações que mantenham as condições 

de definidas em edital de licitação realizado em menos de um ano. Ainda, a alínea "a" explicita que 

para este caso é necessário verificar que não tenha surgido licitantes interessados ou propostas 

válidas. 

Para tanto, no caso em tela, conforme consta na dispensa de licitação (fls. 

03/07), "Justifico o presente pedido de dispensa de licitação por entender que a presente contratação 

se enquadra na lei 14.133/2021,  art.  75,  III,  a), da Lei 14.133/2021, uma vez que houve licitação 

infrutífera e, com isso, prejuízo do planejamento da Feas, e portanto da aquisição dos produtos. Eis o 

detalhamento destas razões: de o item ser de suma importância, pois a Atropina é utilizada como 

antídoto para intoxicação por organofosforados, carbamados ou cogumelos muscarinicos e para 

tratar bradicardia sintomática e a Neostigmina é empregada para reversão do bloqueio  

neuromuscular  induzido por rocurônio em pacientes submetidos à anestesia geral. 

D ecessidade de proporcionar a continuidade do atendimento aos pacientes 

do SUS nas unidades ge ela FEAS, ofertando os medicamentos necessários para a oferta de 

atendimento de qualidade.  

'Art.  75. É dispensável a licitação: 

(--)  
III  - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se 
verificar que naquela licitação: 

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas; 

[...l 
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Assessoria Jurídica 

Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 
161 30  andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41)  3316-5954  
www.feas.curitiba.pr.gov.br  

Do planejamento anual da compra do item ter sido prejudicado dado o 

fracasso de licitação anterior, acrescido da não possibilidade do aguardo de nova licitação, dada a 

pressão nos estoques. 

De a presente aquisição ser suficiente para atender a demanda da FEAS, sem 

ocasionar prejuízo 6 saúde pública, até que se normalizem as compras programadas, seja, respeita-se 

o ditame legal.". 

Ill- Considerações Finais 

Diante do exposto, opino pela viabilidade legal da aquisição emergencial, com 

fundamento no artigo 75, inciso Ill, alínea a da Lei 14.133/2021. 

Entende-se como necessário, todavia, que sejam observados os seguintes 

trâmites procedimentais: 

a) a assinatura da proposta pela empresa proponente, com rubrica em todas 

as folhas que a compreendem, nela dando-se o devido aceite, para que surtam os efeitos legais; 

b) a ratificação da Dispensa de Licitação, bem como sua publicação, no Diário 

Oficial do Município, nos prazos mencionados no artigo 55 da Lei n2  14.133/2021, anexando-se ao 

presente expediente, as cópias respectivas; 

c) cumpram-se, ademais, as disposições da Instrução Normativa do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná atinente a  area  de licitações e contratos administrativos e adote as 

medidas necessárias para que os pregos contratados reflitam a realidade de mercado; 

d) observe-se, minimamente, o cumprimento dos requisitos concernentes 6 

Regularidade Fiscal e Trabalhista previstos no artigo 10 do Decreto 2.028, de 16 de dezembro de 

2011 na contratação da empresa, a exceção do previsto na Lei n2  13.979/2020; 

Curitiba, 24 de novembro de 2022. 

PEDRO HENRIQUE IGI 
Assessor Juridi o — FEAS 
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Curitiba, 02 de dezembro de 2022 

ezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www. feaes.cu  ritiba. orgov. br  

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Ratifico o ato de contratação da empresa Tha & Thi Farmácia de Manipulação 

Ltda., CNPJ: 06.177.615/0001-74 e Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar, 

CNPJ: 10.571.984/0001-14, mediante dispensa de licitação prevista no artigo 75, inciso  III  

alínea a), da Lei 14.133/2021, lastreada em posicionamento jurídico parecer n.° 534/20221, 

conforme o processo administrativo n.° 296/2022 — Feas, de 24/11/2022, Dispensa de 

Licitação n° 090/2022 e com espeque no artigo 25 do Decreto n° 804/2022. 

Objeto da contratação: Aquisição emergencial de Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) 

ampola 1m1 [BR0277934] e Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1m1 [BR0273457]. 

Dos valores: Valor total de 9.510,00 conforme detalhamento abaixo: 
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Valor 
Total  

1 561 BR0277934 Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1m1  amp  7.000 1.200 2,8233 4,5000 2,8000 3.360,00 
2 1583 B R0273457 Neostigm ina 0, 5m g (0, 5m g/ml) ampola 1 ml  amp  6.000 1.500 1,3537 1,0900 4,1000 6.150,00 

TOTAL 9.510,00 

1 Quanto à assinatura da proposta, julgo satisfeita a condição uma vez que o recebimento desta deu-se em conformidade 
como o Decreto Municipal 610/2019,  art.  31. 
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N. 227 - ANO XI 

CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO bE 4d.22 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA  

Dispensa de Licitação n° 91/2022 e com espeque no artigo 25 do Decreto n° 804/2022. 

Objeto da contratação: Aquisição emergencial de 4.000 bolsas de metronidazol 500 mg (5 mg/ml) bolsa ou frasco 100m1. 

Dos Valores: Valor total de 33.200,00 conforme detalhamento abaixo. 

Item Empresa Quantidade. Valor unitário Valor total 

Metronidazol 500 mg (5 
mg/ml) bolsa ou frasco 

100m1. 

Astra Farma Comércio 
De Material Médico 

Hospitalar Ltda. 

4.000 R$ 8,30 R$ 33.200,00 

Valor Total R$ 33.200,00 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 1 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo n.° 296/2022 

Dispensa de Licitação n° 090/2022 

Aquisição emergencial de Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola lml 

IBR0277934) e Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1 ml 

[BR02734571. 

Ratifico o ato de contratação da empresa Tha &Thi Farmácia de Manipulação Ltda., CNPJ: 06.177.615/0001-74 e Astra Farma 
Comércio de Material Médico Hospitalar, CNPJ: 10.571.984/0001-14, mediante dispensa de licitação prevista no artigo 75, 

inciso Ill allnea a), da Lei 14.133/2021, lastreada em posicionamento jurldico parecer n.° 534/2022, conforme o processo 
administrativo n.° 296/2022 - Feas, de 24/11/2022, Dispensa de Licitação n° 090/2022 e com espeque no artigo 25 do Decreto 

n° 804/2022. 
Objeto da contratação: Aquisição emergencial de Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola lml [BR02779341 e Neostigmina 0,5mg 

(0,5mg/m1) ampola lml [BR0273457]. 
Dos valores: Valor total de 9.510,00 conforme detalhamento abaixo: 

1 t6,-Wiktt¡O CY,4(jo FR Nt,-gs tor.; 
Mat Vatc,r.  

UflTç24 t -. _, ., ! an .2; 44 

2 1583 50H1273457t as* - ittalY,En 1.1.571 71 7 2.330 4,14: -, 
TOT.  

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 1 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 275/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 177/2022. 

Objeto: "Contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços de manutenção, com troca de pegas, dos equipamentos de 

eletrocardiografia Marca Bionet, para suprir as necessidades da 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas 

De acordo com a decisão da Pregoeira e parecer  juridic°  n° 541/2022 - Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 177/2022, cujo 

objeto 6: "Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção, com troca de peças, dos 
equipamentos de eletrocardiografia Marca Bionet, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde - 

Feas pelo  period°  de 12 (doze) meses", conforme ata de julgamento em favor das empresas: 
05.157.606/0001-59 - RS MEDICA LTDA; Total Do Fornecedor: R$ 56.000,0000. 
Valor total do Pregão Eletrônico n°: 177/2022 - R$ 56.000,0000. 
Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 1 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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Ass.:  

Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Edificio Maia — 3° Andar — Sala 307 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Memorando no 346/2022 — CONTROLE INTERNO 05/12/2022. 

De: Controle Interno Feas. 

Para: Comissão de Licitação Feas. 

Ref.:  Conferência de processo licitatório, modalidade dispensa de licitação 
emergencial. 

Informo que a análise ao processo administrativo no 296/2022 (Protocolo  SUP:  
01-202954/2022) pautou-se no disposto na Lei n.o 14133/2021  (art.  72 e 75,  III,  "a"), 
Decretos Municipais no 2.028/2011  (art.  20), 104/2019 e 610/2019, e princípios que regem 
as contratações da administração pública. Assim sendo, da análise realizada observo que, 

conforme exposto no Anexo I: 

a) A motivação legal utilizada na presente aquisição foi:  Arts.  75,  III,  "a"1  da 
Lei 14133/2021;  

b) Juntou-se de Estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de 
referência, nos termos do  art.  72, I c/c  art.  60, XXIII e 40, §10  da Lei 
14133/2021 c/c  art.  49, IV  Dec.  Munic. 610/2019; 
c) Juntou-se a informação/justificativa para a ausência de minuta contratual -  
art.  49, IV  Dec.  Munic. 610/2019;  

d) Juntou-se justificativa pormenorizada e consistente da necessidade da 
aquisição ou da contratação -  art.  49, II  Dec.  Munic. 610/; 
e) Juntou-se a estimativa de despesa, contemplando referencial de pregos, 

pesquisa mercadológica, propostas e declaração de compatibilidade de pregos 
com o mercado -  art.  23 e  art.  72, II e VII, ambos da Lei 14133/2021 c/c  art.  28  
Dec.  Munic. 610/2019; 

f) Juntou-se a razão da escolha do contratado -  art.  72, VI da Lei 
14133/2021; 

g) Não se fez necessária Análise da planilha de composição de custos pela  

Assessoria Financeira (quando for o caso) -  art.  49, VI  Dec.  Munic. 610/2019;  
h) Houve a indicação do gestor e de seu suplente, com suas respectivas 
matriculas e ciências -  art.  49, V  Dec.  Munic. 610/2019; 
I) Juntou-se a Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos 
orçamentários com o compromisso a ser assumido -  art.  72, IV da Lei 
14133/2021; ou ainda, Declaração de disponibilidade de Recursos Financeiros -  
art.  49, VII  Dec.  Munic. 610/2019;  

Art.  75. É dispensável a licitação:  
III  - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há 
menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação: 
a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas; 

1 



fula Tolan 
Atenciosamente, 

j) Juntou-se Autorização da autoridade competente -  art.  72, V 
14133/2021; ou ainda, Autorização para licitar ou dispensar -  art.  49 
Munic. 610/2019; bem como Declaração do ordenador de despesas -  
Dec.  Munic. 610/2019; 
k) Juntou-se declaração de que o contratado preenche os req 
habilitação e qualificação  minima  necessária -  art.  72, V da Lei 14133 
exceções apontadas abaixo; 
I) Juntou-se o Parecer técnico, demonstrando o atendimento dos 
exigidos -  art.  72,  III  da Lei 14133/2021; 
m) Juntou-se o Parecer jurídico no 534/2022, emitido pela Assesso 
Feas, autorizando a presente aquisição/contratação, tendo em vista  en  
a demanda se amolda ao disposto no  art.  75,  III,  "a" da Lei 14133/ 
72,  III  da Lei 14133/2021; 
n) Entrega a este setor para análise. 

Con 
R. Cap. Argemiro  Monteiro 

Edifício  Maia — 30  An  
Capão  Ras 

C 

www.feaes.cu  

Considerando as justificativas e solicitações apresentados p 
técnico/requisitante, no sentido de que a presente demanda se 
aquisição/contratação de item/serviço de suma importância para o funciona 
unidades da Feas, qual seja: Aquisigão de: Item 1: 7.000 unidades de atro 
(0,5mg/m1), ampola  lm/;  Item 2:6.000 unidades de neostigmina 0,5mg (0,5mg/  
lm/  - itens desertos no P.E. 150/2022; 

Considerando o supracitado Parecer emitido pela Assessoria Jurídica a 
a presente aquisição através da modalidade disposta junto ao  art.  75,  III,  
14133/2021; 

Considerando a análise realizada, frente à documentação constante 
entendo que há a necessidade de sanarem-se os pontos abaixo, a fim de que 
demanda se amolde ao disposto no  art.  75,  III,  "a" da Lei 14133/2021; sendo p 
ratificação pela Autoridade Competente, caso esta entenda que restou cara 
urgência/necessidade na aquisição/contratação: 

1) Quanto a habilitação da empresa Astra Farma Comércio de Mate 
Hospitalar: não foi localizada nos autos as certidões de regulari 
estadual e municipal; 
2) Quanto ao Parecer Juridico: cumprir as determinações contidas às  fl  

role Interno 
anderley, 161 
ar—Sala 307 
— Curitiba/PR 
P 81.312-170 
1) 3316-5920 
tiba.pr.gov.br  
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Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Edifício Maia — 30  Andar — Sala 307 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

ANEXO I  

CHECK LIST  DISPENSA 
1.-ri_/  LULU Or  L / ,' t / D, 111, d ) , LitC,Fel,US rILIIIK.fpdb  fl`"  Z.tilb/LUJ 1 a --I ., LI , Itiff/ZU17 e 0111/Ltil'i 

1 DOCUMENTAÇÃO IN ICIAL 

OBJETO ANALISE DATA PAGINAÇÃO 

No PROCESSO ADMINISTRATIVO -  art.  72, I 296/2022 24/11/2022 01 a 84 

MOTIVAÇÃO LEGAL  Art.  75,  III,  "a" da Lei 14133/2021 

OBJETO 
Item 1: 7.000 unidades de atropina 0,5mg (0,5mg/m1), ampola lml 

Item 2: 6.000 unidades de neostigmha 0,5mg (0,5mg/m1), ampola lml - tens desertos 
no P.E. 150/2022 

Documentação comprovando a deserção ou fracasso 
do(s) item(ns) (menos de um ano) junto ao processo 

licitatório de origem 
Juntado aos autos 18 a 22 

Estudo técnico prelirninar, análise de riscos, termo de 
referência, projeto  basic°  ou projeto executivo -  art.  
72, I c/c  art.  60, XXIII e 40, §1.0  da Lei 14133/2021 

c/c  art.  49, IV  Dec.  Munic. 610/2019 

Juntado aos autos 24/11/2022 
05 a 09, 12 a 

16 

Minuta de Contrato (quando for o caso) -  art.  49, IV 
Dec.  Munic. 610/2019 Não há necessidade 18/11/2022 03 e 04  

Justificativa porrnenortada e consistente da 
necessidade da aquisição ou da contratação -  art.  49, 

II  Dec.  Munic. 610/2019 
Juntado aos autos 18/11/2022 03 e 04 

Estimativa de despesa, calculada de acordo com o  art.  
23 da Lei 14133/2021-art.  72, II c/c  art.  28  Dec.  

Munic. 610/2019 
R$ 9.510,00 18/11/2022 17 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS 
COM 0 MERCADO -  art.  28  Dec.  Mun. 610/2019 

Juntado aos autos 18/11/2022 17 

PROPOSTAS -  art.  72, VII c/c  art.  23, IV da Lei 
14133/2021 c/c  art.  49,  III Dec.  Munic. 610/2019 

Juntado aos autos 23 a 40 

Razão da escolha do contratado -  art.  72, VI da Lei 
14133/2021 

Juntado aos autos 24/11/2022 10 e 11 

Análise da planilha de composição de custos pela 
Assessora Financeira (quando for o caso) -  art.  49, VI 

Dec.  Munic. 610/2019 
Nb o se aplica  

GESTORES CONTRATUAIS -  art.  49, V  Dec.  Munic. 
610/2019 

Fabiana Martins e  Mariana  Bueno de Quadros 24/11/2022 1 

Demonstração da compatibiridade da previsão de 
recursos orçamentários com o compromisso a ser 

assumido -  art.  72, IV da Lei 14133/2021; ou ainda, 
Declaração de disponiblidade de Recursos Financeiros -  

art.  49, VII  Dec.  Munt. 610/2019 

Juntado aos autos 24/11/2022 1 

Autoitação da autoridade competente -  art.  72, VIII 
da Lei 14133/2021; ou ainda, Autorização para licitar ou 

dispensar -  art.  49, VII  Dec.  Munic. 610/2019 
Juntado aos autos 24/11/2022 1 

Declaração do ordenador de despesas -  art.  49, VII 
Dec.  Munic. 610/2019 Juntado aos autos 24/11/2022 2  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO -  art.  72, 'Ida Lei 14133/2021 e  art.  74, I "d" e "e"  Dec.  Mun. 610/2019 

Empresa: Tha &Thi Farmácia de Manipulação Ltda ME 

Declaração da contratada  oil  participe de que não foi 
declarada iniclônea por qualquer esfera federativa e de 

que não está suspensa de  Haar  ou tnpedtia de 
contratar com o Município 

Juntado aos autos 24/11/2022 55 a 57 

Consulta ao cadastro da empresa lictante no Portal de 
Compras do Município de Curitiba (e-Compras) OU 

Consuta ao cadastro da empresa licitante no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) 

IDENTIDADE E/OU INSCRIÇÃO COMERCIAL 
(Obrigatório p/ MEI) 

ATA DE CONSTITUICAO/ESTATUTO/CONTRATO 
SOCIAL Juntado aos autos 47 a 49 

CARTÃO CNPJ Juntado aos autos 46  

3 
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Edifício Maia — 30  dar — Sala 307 
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL FEDERAL Juntado aos autos vaida até 
04/02/2023 

50 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL Juntado aos autos varda até 
23/12/2022 

51 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL Juntado aos autos varda até 
29/01/2023 

52 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM FGTS Juntado aos autos válida até 
11/12/2022 

53 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA Juntado aos autos varda até 
26/02/2023 

54 

Declaração de cumprimento do  art.  7°, XXXIII da CF Juntado aos autos 22/11/2022 58 

OUTROS 

DOCUMENTAÇÃO DE CLASSIFICAÇA0 DA PROPOSTA (QUANDO SOLXLIADO,ELA  AREA  TÉCNICA) 

Registro ou inscrigão da empresa fictante no  Conseil°  
Reqbnal de Farrnacia 

Juntado aos autos 44 

Licença Santária da empresa faante Juntado aos autos 43 

Certificado De Registro Do Produto No Ministérb Da 
Saida  Não bcakzada  

Autorbagão De Funcbnamento da empresa fictante Juntado aos autos 41 

Autorização especial de funcbnamento da hante Juntado aos autos 42 

Atestado de capacidade técnica Juntado aos autos 5 

Empresa: Astra Farma Comércio de.Material Médico Hospitalar 

DeckaraçãOda contratada ou participe de que não foi 
deciarada intifinea por qualojuer esferalfederatva e de 

qua  não está suspensa • de tbebulimpedida de . 
contratar com o Munict • 

Juntado aos autos: 24/11/2022 7 a 75  

Staf corri pendencbs 22/11/2022 70 

Consurca ao cadastro da empresa kilinte no Portal de 
: Compras do Munictrio de Curriba (e-Compras) OU 
: Consulta ao cadastro da empresa Ictante no Sistema 
de Cadastramento Unttado de Fornecedores (SICAF) 

IDENTIDADE E/OU INSCRIÇÃO COMERCIAL 
(Obrigatório p/ ME) 

ATA DE CONSTITUIÇAO/ESTATUTO/CONTRATO 
• • SOCIAL • 

Juntado  ads  autos • .. 0 a 69 

CARTÃOCNPJ . . Juntado aos autos.' i 65 . 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL FEDERAL 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL Não ticaizada 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL Não bcalzada.  

CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM FGTS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA 

Decbração de cumprimento do  art.  7°, XXXIII da CF Juntado aos autos 22/11/2022 76 

OUTROS 

DOCUMENTAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA  (QUANGO  SOLICITADO PELAAREA TÉCNICA) 

Regstro ou inscrigão da empresa ['Manta no  Conseil°  
Regional de Farmacb Juntado aos autos 64 

Licença Santária da empresa ficiante Juntado aos autos 63 
Certificado De RegStro Do Produto No Mtérb Da 

Sarkle Juntado aos autos 66 

Juntado aos autos 61 Autorização De Funcionamento da empresa ictante 

Autorbagão especial de funcionamento da ictante Juntado aos autos 62 

Atestado de capacidade técnta Juntado aos autos 7) e 78 

DOCUMENTAÇÃO FINAL 

11 : '1  
I 1 

Juntad 

. Parecerfecnro,•se for ocaso, que demonstrem o 
atendimento dos requistos exigidos -  aft.  72,  III  da Lei 

14133/2021 • 
Juntado aos attOS 24/11/2022 10 e•11 

Parecer jurídico -  art.  72,111 da Lei 14133/2021 • Parecer n0  534/2022 - Aprovação • 24/11/2022 . 80 a 82 

Ato que autora a contratação direta e sua 
Pubfcização -  art.  72, § unto da Lei 14133/2021 ou 

ainda, ratificação pela autoridade competente e 
publtação da dispensa -  art.  74, I, "n" do De. Muni:. 

610/2019 

Juntado aos autos 02/12/2022 83 e 84 

Layratura do contrato ou para providencias 
administrativas, quando a contratação ocorrer por 

outros instrumentos admitidos na forma da to -  art.  74, 
I, "o" do De. Muni:. 610/2019 

Não há necessidade 18/11/2022 03 

. 

e 04 6 
4 



CONCLUk)ES 

SEM PENDÊNCIAS ( ) COM PENDÊNCIAS ( x ) APONTAMENTOS 

1) Quanto a habilitação da empresa  Ash-a Farma Comércio de Material Médico Hospitalar: não foi 
localizada nos autos as certidões de regularidade fiscal estadual e municipal; 
2) Quanto ao Parecer Jurídico: cumprir as determinações contidas às fls. 82. 

OBSERVAÇÕES 

Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Edifício Maia — 30  Andar — Sala 307 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  
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05/12/2022 10:38 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

  

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  

   

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

05/12/2022 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
05/03/2023 

NOME/NOME EMPRESARIAL: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001105376.00- 
78 CNPJ/CPF: 10.571.984/0001-14 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA GERALDO DOS REIS NÚMERO: 80 

COMPLEMENTO: BAIRRO: ALA I CEP: 37555202 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE UF: MG 

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doagao de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO  PTA  DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br  => certidão de débitos tributários => 

certificar documentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDA0:2022000598523134 

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrI/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1  rios&numProto... 1/1 





DATA DE EMISSÃO DATA DE VALIDADE 

22/09/2022 90 dias 

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE 
ESTADO MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 52621/2022 

Contribuinte 

Nome/Razão: 19119 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 
CNPJ/CPF: 10.571.984/0001-14 
Endereço: RUA GERALDO DOS REIS, 80 
Complemento: 
Bairro: ALA I Cidade: Pouso Alegre - MG 

Finalidade 

Certidão por Contribuinte 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar 
quaisquer dividas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas 
posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de 
última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE 
que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a 
débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal. 

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta 
municipalidade e a créditos tributários referentes 6 Fazenda Pública Municipal. 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 22 de setembro de 2022 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Certidão emitida por CARLA MILENA PEREIRA DE GODOI - Certidão Emitida às 09:02:32 do dia 22/09/2022 - Código para 
Validação da certidão: WGT211201-11672-HPOQWXJABXIW-2 

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no  site  https://pousoalegre.atende.net, utilizando o 
código aqui apresentado. 





Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Despacho 

Quanto aos apontamentos do Controle Interno no parecer memorando 346/2022, 

referentes ã Dispensa Eletrônica n° 090/2022, informo: 

0 primeiro apontamento: 

Regularidade fiscal estadual e municipal da empresa Astra Farma. 

Respondo: 

Pendência sanada, conforme certidões anexas (fls. 88 e 89). 

Quanto ao segundo apontamento:  

Respondo:  Determinações cumpridas. 

Estando as pendências sanadas, encaminhe-se o processo para finalização. 

Curitiba, 05 de dezembro de 2022 

Atenciosamente, 

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 

Equipe de Apoio 

Pagina 1 de 1 
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